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ZÁKON

ze dne 21. dubna 2010,

kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna obchodního zákoníku

Čl. I

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb.,
zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona
č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/
/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997
Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zá-
kona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/
/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000
Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb.,
zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona
č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/
/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002
Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 87/
/2003 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 437/2003
Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zá-
kona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona
č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/
/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zá-
kona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008
Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 285/
/2009 Sb. a zákona č. 420/2009 Sb., se mění a doplňuje
takto:

1. V § 43 odst. 2 se za větu první vkládá věta, která
zní: „Ochranu proti nekalé soutěži poskytuje české

osobě český soud nebo jiný český orgán i tehdy, pokud
byla mezi českou a zahraniční osobou uzavřena do-
hoda, podle níž by měl rozhodovat cizozemský soud
nebo jiný cizozemský orgán.“.

2. V § 44 odst. 1 věta první zní: „Nekalou soutěží
je jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském
styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je
způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebi-
telům nebo dalším zákazníkům.“.

3. V § 45 odst. 1 se slova „prospěch na úkor ji-
ných soutěžitelů či spotřebitelů“ nahrazují slovy „nebo
v hospodářském styku prospěch na úkor jiných sou-
těžitelů, spotřebitelů nebo dalších zákazníků.“.

4. V § 46 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Inzerce v rámci podnikatelské činnosti a pro
účely hospodářského styku, která nabízí registraci v ka-
talozích, jako jsou zejména telefonní a jiné seznamy,
prostřednictvím platebního formuláře, složenky, fak-
tury, nabídky opravy nebo jiným podobným způso-
bem, musí obsahovat jednoznačně a zřetelně vyjádře-
nou informaci, že tato inzerce je výlučně nabídkou na
uzavření smlouvy. To platí přiměřeně i pro přímou na-
bídku takové registrace.“.

5. § 55 zní:

„§ 55

Smlouva, její část nebo její jednotlivé ustanovení,
při jejímž uzavření byl porušen zákaz nekalé soutěže
(§ 44 až 52), je od počátku neplatná.“.

ČÁST DRUHÁ

ÚČINNOST

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2010.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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ZÁKON

ze dne 21. dubna 2010,

kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o elektronických komunikacích

Čl. I

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komuni-
kacích a o změně některých souvisejících zákonů (zá-
kon o elektronických komunikacích), ve znění zákona
č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/
/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006
Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/
/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009
Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno l) zní:

„l) rozhraním

1. koncový bod veřejné komunikační sítě,

2. rozhraní pro propojování veřejných komuni-
kačních sítí nebo přístup k nim, nebo

3. rádiové rozhraní pro cestu rádiových vln mezi
rádiovými zařízeními,

a jejich technické specifikace,“.

2. V § 8 odst. 5 se slova „obecné podmínky podle
odstavce 3“ nahrazují slovy „podmínku bezúhonnosti
podle odstavce 4“.

3. V § 10 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až p) se označují jako písmena a)
až o).

4. V § 15 odst. 2 větě poslední se slovo „opti-
mální“ nahrazuje slovem „účelné“.

5. V § 15 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3
a 4, které znějí:

„(3) Využíváním rádiových kmitočtů se rozumí
jejich používání pro radiokomunikační službu nebo
k zajišťování sítě elektronických komunikací, jejímž
prostřednictvím jsou poskytovány služby elektronic-
kých komunikací nebo radiokomunikační služby.

(4) Využívání rádiových kmitočtů musí probíhat
v souladu se zákonem, plánem přidělení kmitočtových
pásem (národní kmitočtová tabulka), plánem využití
rádiového spektra, přídělem rádiových kmitočtů a indi-
viduálním oprávněním k využívání rádiových kmi-
točtů, popřípadě všeobecným oprávněním.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

6. V § 15 se doplňuje odstavec 6, který včetně po-
známky pod čarou č. 10a zní:

„(6) Úřad poskytuje informace do Informačního
systému o rádiovém spektru10a).

10a) Rozhodnutí Komise 2007/344/ES ze dne 16. května 2007
o harmonizované dostupnosti informací o využívání spektra
ve Společenství.“.

7. V § 16 odst. 3 se slova „a rádiová zařízení“ na-
hrazují slovy „ , popřípadě rádiová zařízení“.

8. V § 17 odst. 3 se za písmeno b) vkládají nová
písmena c) a d), která znějí:
„c) číslo jednací a datum vydání rozhodnutí o přídělu

rádiových kmitočtů v případě žádosti o udělení
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, ke kte-
rým právo k využívání bylo tímto přídělem udě-
leno,

d) typ vysílacího rádiového zařízení, pokud je to vy-
žadováno mezinárodní smlouvou, kterou je Česká
republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce
zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,
anebo to vyplývá z členství České republiky
v Evropské unii anebo v mezinárodních organiza-
cích,“.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena e)
až g).
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9. V § 17 odst. 5 se na konci písmene a) doplňují
slova „pokud se nejedná o žádost o udělení oprávnění
k využívání rádiových kmitočtů, ke kterým právo k vy-
užívání bylo uděleno přídělem rádiových kmitočtů,“.

10. V § 17 odst. 5 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) souhlasem držitele přídělu v případě žádosti o udě-
lení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, ke
kterým právo k využívání bylo uděleno přídělem
rádiových kmitočtů, pokud o oprávnění nežádá
držitel tohoto přídělu,“.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c)
až h).

11. V § 17 odst. 11 písmeno b) zní:

„b) to vyžaduje dodržení závazků vyplývajících
z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika
vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů
nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,“.

12. V § 17 odst. 11 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:

„c) to vyžaduje dodržení závazků vyplývajících z člen-
ství České republiky v Evropské unii, Severoatlan-
tické alianci anebo v mezinárodních organizacích
anebo zajištění bezpečnosti státu,“.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d)
až g).

13. V § 17 odst. 11 se na konci písmene f) slovo
„nebo“ zrušuje a písmeno g) zní:

„g) oznámil záměr omezit počet práv k využívání rá-
diových kmitočtů, jejichž využívání je požado-
váno, nebo“.

14. V § 17 odst. 11 se doplňuje písmeno h), které
zní:

„h) došlo k omezení práv k využívání rádiových kmi-
točtů, jejichž využívání je požadováno, a o rádiové
kmitočty žádá osoba, která není držitelem přídělu
rádiových kmitočtů uděleného na základě omezení
nebo osobou, které byl udělen souhlas držitele pří-
dělu rádiových kmitočtů.“.

15. V § 17 se za odstavec 11 vkládá nový odsta-
vec 12, který zní:

„(12) Úřad přeruší řízení o žádosti o udělení
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, jestliže ho-
dlá oznámit záměr omezit počet práv podle § 20
odst. 2, které jsou předmětem žádosti, a to nejdéle na
3 měsíce od doručení žádosti.“.

Dosavadní odstavce 12 a 13 se označují jako odstav-
ce 13 a 14.

16. V § 18 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:
„c) dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní

smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která
byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce
mezinárodních smluv, nebo

d) dodržení závazků vyplývajících z členství České
republiky v Evropské unii, Severoatlantické alianci
anebo v mezinárodních organizacích anebo povin-
ností souvisejících se zajištěním bezpečnosti
státu.“.

17. V § 18 odst. 3 se slova „kmitočtovými plány“
nahrazují slovy „plánem přidělení kmitočtových pásem
(národní kmitočtová tabulka), plánem využití rádio-
vého spektra“ a věta poslední se zrušuje.

18. V § 19 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní
smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která
byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce
mezinárodních smluv, nebo“.

19. V § 19 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) dodržení závazků vyplývajících z členství České
republiky v Evropské unii, Severoatlantické alianci
anebo v mezinárodních organizacích anebo vyža-
duje-li to zajištění bezpečnosti státu,“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c)
až e).

20. V § 19 odst. 1 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „nebo změna výše poplatků podle
§ 24,“.

21. V § 19 odst. 1 písm. e) se slova „z důvodu
změny technických parametrů přiděleného kmitočtu“
zrušují a za slova „přiděleného kmitočtu“ se vkládají
slova „nebo jeho technických parametrů“.

22. V § 19 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „podle § 27“.

23. V § 19 odstavec 3 zní:

„(3) Na žádost držitele oprávnění k využívání rá-
diových kmitočtů Úřad rozhodne o prodloužení doby
platnosti tohoto oprávnění. Pokud tomu nebrání sku-
tečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo pokud nej-
sou dány důvody pro neudělení oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů podle § 17 odst. 11, Úřad dobu
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platnosti prodlouží, nejvýše však o dobu uvedenou
v oprávnění. Dobu platnosti lze prodloužit opakovaně.
Žádost o prodloužení doby platnosti oprávnění k vy-
užívání rádiových kmitočtů musí být Úřadu doručena
nejpozději jeden měsíc přede dnem uplynutí jeho plat-
nosti.“.

24. V § 19 odst. 4 písm. c) se za slova „Evropské
unii“ vkládají slova „ , Severoatlantické alianci“.

25. V § 19 odst. 4 písm. d) se slova „doba užívání
kmitočtů se nesleduje u provozovatelů amatérské kmi-
točtové služby, nebo“ nahrazují slovy „lhůta pro po-
souzení nevyužívání rádiových kmitočtů se počítá ode
dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů držiteli
oprávnění nebo jeho právnímu předchůdci uděleno po-
prvé; doba využívání rádiových kmitočtů se nesleduje
u provozovatelů amatérské radiokomunikační služby,
nebo“.

26. V § 19 odst. 5 se za slovo „písm.“ vkládají
slova „b) nebo“.

27. V § 19 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

28. V § 19 odst. 6 písm. c) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

29. V § 19 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) dnem převodu přídělu rádiových kmitočtů podle
§ 23.“.

30. V § 19 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Držitel oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů nebo jeho právní nástupce je povinen zajistit,
aby bezprostředně po skončení platnosti oprávnění
k využívání rádiových kmitočtů byl ukončen provoz
vysílacích rádiových stanic provozovaných na základě
tohoto oprávnění.“.

31. V § 21 odst. 5 písm. e) se slova „výše po-
platku“ nahrazují slovy „výši částky“.

32. V § 22 odst. 1 větě první se slova „držiteli pří-
dělu“ nahrazují slovem „Úřadem“.

33. V § 22 odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které
zní:

„a) specifikaci rádiových kmitočtů,“.

Dosavadní písmena a) až f) se označují jako písmena b)
až g).

34. V § 22 odst. 2 písm. d) se slova „práv vyplý-
vajících z“ zrušují.

35. V § 22 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, na něž
byl vydán příděl rádiových kmitočtů, může být udě-
leno držiteli tohoto přídělu nebo s jeho souhlasem pod-
nikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť nebo
poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektronic-
kých komunikací.“.

36. Za § 22 se vkládají nové § 22a až 22d, které
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 16a, 16b a 16c
znějí:

„§ 22a

Změna přídělu rádiových kmitočtů

(1) Předseda Rady rozhodne po konzultaci podle
§ 130 o změně přídělu rádiových kmitočtů na žádost
držitele přídělu.

(2) Předseda Rady může rovněž rozhodnout
o změně přídělu rádiových kmitočtů, jestliže

a) oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, na
které se příděl vztahuje, bylo odňato podle § 19
odst. 4 písm. b) nebo d) a držitel přídělu byl drži-
telem odňatého oprávnění, nebo

b) jde o převod přídělu podle § 23.

(3) Při rozhodování podle odstavců 1 a 2 předseda
Rady posoudí plnění všech podmínek a povinností sta-
novených v přídělu a zohlední zejména plnění podmí-
nek podle § 22 odst. 2 písm. d), rozsah služeb, pro
které byla práva k využívání rádiových kmitočtů udě-
lena, potřeby zajištění hospodářské soutěže a plnění
podmínek účelného využívání rádiových kmitočtů. Po-
stupem podle odstavce 1, odstavce 2 písm. b) a od-
stavce 5 lze změnit příděl rádiových kmitočtů pouze
v případě, že je to nezbytné k naplnění harmonizačních
záměrů Společenství nebo mezinárodních smluv, kte-
rými je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny
ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv.

(4) Předseda Rady rozhodne o změně přídělu rá-
diových kmitočtů, jestliže je to nezbytné k dodržení
závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou
je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve
Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,
anebo to vyplývá z členstvíČeské republiky v Evropské
unii, Severoatlantické alianci anebo v mezinárodních
organizacích, vyžaduje-li to bezpečnost státu, anebo
je to nezbytné pro zajištění naplnění harmonizačních
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záměrů Společenství na využívání rádiového spek-
tra16a).

(5) Změnu přídělu rádiových kmitočtů lze provést
rovněž, pokud na základě postupu podle § 21 má dojít
k udělení dalších práv k využívání rádiových kmitočtů
držiteli přídělu a takové změně nebrání obsahové ná-
ležitosti přídělu podle § 22 odst. 2.

§ 22b

Odnětí přídělu rádiových kmitočtů

(1) Předseda Rady rozhodne o odnětí přídělu rá-
diových kmitočtů nebo jeho části (dále jen „odnětí pří-
dělu rádiových kmitočtů“), jestliže

a) držitel přídělu přestal splňovat některou z podmí-
nek, na jejichž základě mu byl příděl udělen, nebo
podmínky stanovené zvláštním právním předpi-
sem11),16) a nápravu nezjednal ani ve lhůtě stano-
vené Úřadem podle § 114, ačkoliv byl na možnost
odnětí přídělu z tohoto důvodu Úřadem písemně
upozorněn,

b) držitel přídělu nesplnil podmínku nebo povinnost
stanovenou tímto zákonem nebo rozhodnutím
o udělení přídělu a nápravu nezjednal ani ve lhůtě
stanovené Úřadem podle § 114, ačkoliv byl na
možnost odnětí přídělu z tohoto důvodu Úřadem
písemně upozorněn, nebo

c) oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, na
které se příděl vztahuje, bylo odňato podle § 19
odst. 4 písm. b) nebo d) a držitel přídělu byl drži-
telem odňatého oprávnění.

(2) Pokud lhůta pro zahájení využívání rádiových
kmitočtů není stanovena přídělem rádiových kmitočtů,
je držitel přídělu povinen začít využívat přidělené rá-
diové kmitočty do 2 let ode dne právní moci rozhod-
nutí o udělení přídělu. Pokud držitel přídělu nezačal
využívat rádiové kmitočty ve stanovené lhůtě, předseda
Rady rozhodne o odnětí přídělu rádiových kmitočtů.

(3) Při rozhodování podle odstavců 1 a 2 předseda
Rady posoudí plnění všech podmínek a povinností sta-
novených v přídělu a zohlední zejména rozsah posky-
tovaných služeb, pro které byla práva k využívání rá-
diových kmitočtů udělena, potřeby zajištění hospodář-
ské soutěže a plnění podmínek účelného využívání rá-
diových kmitočtů.

(4) Předseda Rady rozhodne o odnětí přídělu rá-
diových kmitočtů, jestliže

a) je to nezbytné k dodržení závazků vyplývajících
z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika

vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů
nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, anebo z člen-
ství České republiky v Evropské unii, Severoatlan-
tické alianci anebo mezinárodních organizacích,
anebo vyžaduje-li to bezpečnost státu,

b) držitel přídělu o odnětí požádal, nebo

c) v případě přechodu přídělu v důsledku skutečností
podle § 22c odst. 1 písm. b) a c) by došlo k poru-
šení podmínek stanovených v § 23 odst. 1.

§ 22c

Pozbytí platnosti přídělu rádiových kmitočtů

(1) Příděl rádiových kmitočtů pozbývá platnosti

a) uplynutím doby, na kterou byl udělen,

b) dnem zániku právnické osoby, které byl udělen,
pokud tato nemá právního nástupce, který splňuje
podmínku podle § 22 odst. 4,

c) v případě úmrtí fyzické osoby, které byl udělen,

1. dnem jejího úmrtí, pokud v jejím podnikání
nepokračuje dědic16b) nebo správce dědictví16c),
který splňuje podmínku podle § 22 odst. 4,
nebo

2. marným uplynutím lhůty uvedené v § 23
odst. 4, pokud dědic nesplňuje podmínku podle
§ 22 odst. 4,

d) dnem, kdy rozhodnutí předsedy Rady podle § 22a
a 22b nabylo právní moci, nebo

e) marným uplynutím lhůty podle § 23 odst. 3.

(2) V případě, kdy má dojít k zániku právnické
osoby, která je držitelem přídělu rádiových kmitočtů,
s právním nástupcem, a tím k přechodu přídělu rádio-
vých kmitočtů na právního nástupce, Úřad vydá na zá-
kladě žádosti držitele přídělu vyjádření, zda přechodem
přídělu rádiových kmitočtů nedojde k porušení podmí-
nek stanovených v § 23 odst. 1.

(3) V případě zániku právnické osoby, která byla
držitelem přídělu rádiových kmitočtů a která má práv-
ního nástupce, je právní nástupce povinen o svém ná-
stupnictví písemně informovat Úřad nejpozději do
1 měsíce ode dne, kdy k zániku právnické osoby došlo.

§ 22d

Přechod přídělu rádiových kmitočtů

(1) Zanikne-li právnická osoba, která je držitelem
přídělu rádiových kmitočtů, přechází příděl rádiových
kmitočtů na jejího právního nástupce, jestliže tento ná-
stupce splňuje podmínky podle § 22 odst. 4 a jestliže
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jsou současně splněny podmínky, za kterých Úřad udě-
luje souhlas s převodem přídělu rádiových kmitočtů
podle § 23 odst. 1.

(2) Právní nástupce zaniklé právnické osoby, která
byla držitelem přídělu rádiových kmitočtů, je o svém
nástupnictví povinen písemně informovat Úřad bez
zbytečného odkladu.

(3) Zemře-li fyzická osoba, která je držitelem pří-
dělu rádiových kmitočtů, přechází příděl rádiových
kmitočtů na jejího dědice, pokud tato osoba splňuje
podmínku podle § 22 odst. 4.

(4) Dědic, na kterého přešel příděl rádiových kmi-
točtů podle odstavce 3, je o tom povinen bez zbyteč-
ného odkladu písemně informovat Úřad.

16a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/214/ES, kte-
rou se mění směrnice Rady č. 87/372/EHS o frekvenčních
pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřej-
ných celoevropských buňkových digitálních pozemních
mobilních komunikačních systémů ve Společenství.

16b) § 473 až 475a a § 477 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zá-
koník, ve znění pozdějších předpisů.

16c) § 175f zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů.“.

37. § 23 včetně nadpisu zní:

„§ 23

Převod přídělu rádiových kmitočtů

(1) Podnikatel může na jiného podnikatele převést
příděl rádiových kmitočtů nebo jeho část (dále jen
„převod přídělu“) jen s předchozím souhlasem Úřadu.
Úřad tento souhlas udělí, pokud

a) zamýšleným převodem přídělu nebude narušena
hospodářská soutěž v oblasti elektronických ko-
munikací z hlediska využívání rádiových kmi-
točtů,

b) zamýšleným převodem přídělu nedojde ke změně
podmínek ve využívání rádiových kmitočtů, je-
jichž využívání bylo mezinárodně harmonizo-
váno,

c) zamýšleným převodem přídělu nebude narušeno
účelné využití rádiového spektra,

d) neprobíhá s držitelem dotčeného přídělu rádio-
vých kmitočtů řízení o odnětí přídělu rádiových
kmitočtů nebo jeho části,

e) žádost o udělení souhlasu Úřadu s převodem pří-
dělu splňuje náležitosti uvedené v odstavci 2.

(2) V žádosti o udělení souhlasu s převodem pří-
dělu podle odstavce 1 držitel přídělu rádiových kmi-
točtů uvede

a) své identifikační údaje v rozsahu podle § 13 odst. 2
nebo 3,

b) identifikační údaje budoucího nabyvatele přídělu
rádiových kmitočtů v rozsahu podle § 13 odst. 2
nebo 3,

c) číslo jednací a den vydání rozhodnutí o přídělu
rádiových kmitočtů, který je předmětem zamýšle-
ného převodu přídělu,

d) označení služby, druhu sítě nebo technologie tý-
kající se části přídělu rádiových kmitočtů, která má
být předmětem zamýšleného převodu přídělu rá-
diových kmitočtů,

e) dobu zahájení a způsob využívání rádiových kmi-
točtů, které mají být předmětem zamýšleného pře-
vodu přídělu, budoucím nabyvatelem,

f) informace o finančních, technických a odborných
předpokladech budoucího nabyvatele pro využí-
vání rádiových kmitočtů, které mají být předmě-
tem zamýšleného převodu přídělu.

(3) Převod přídělu musí být proveden do 60 dnů
ode dne udělení souhlasu Úřadu podle odstavce 1.

(4) Příděl rádiových kmitočtů může dědic držitele
přídělu rádiových kmitočtů, který nesplňuje podmínku
podle § 22 odst. 4, převést na jinou osobu do 5 měsíců
ode dne právní moci konečného usnesení v řízení o dě-
dictví po zemřelém držiteli přídělu rádiových kmitočtů,
na základě kterého byl určen dědicem tohoto přídělu,
podle podmínek uvedených v odstavcích 1 až 3.“.

38. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který zní:

„§ 23a

(1) Úřad uveřejní sdělení o rozhodnutí o udělení,
změně nebo odnětí přídělu rádiových kmitočtů a infor-
mace o převodu nebo přechodu přídělu rádiových kmi-
točtů.

(2) Úřad vydá na žádost nového držitele přídělu
rádiových kmitočtů osvědčení o změně v osobě držitele
přídělu.“.

39. V § 25 odst. 4 se za slova „Sbírce mezinárod-
ních smluv“ vkládají slova „ , anebo to vyplývá z člen-
ství České republiky v Evropské unii, Severoatlantické
alianci anebo mezinárodních organizacích, anebo vyža-
duje-li to bezpečnost státu“.
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40. V § 26 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 18 zní:

„(2) Obsluhu vysílacích rádiových zařízení uvede-
ných v odstavci 1 mohou vykonávat osoby, které mají
platný průkaz odborné způsobilosti k obsluze těchto
zařízení. Je-li držitelem oprávnění k využívání rádio-
vých kmitočtů právnická osoba, je povinna zajistit, aby
obsluhu vysílacích rádiových zařízení prováděla pouze
osoba, která má platný průkaz odborné způsobilosti.
Úřad na žádost ověřuje zkouškou způsobilost k obsluze
vysílacích rádiových zařízení a vydává průkazy od-
borné způsobilosti. Jestliže zvláštní způsobilost žada-
tele nebyla Úřadem uznána podle zvláštního právního
předpisu18), ověří Úřad způsobilost žadatele k obsluze
vysílacích rádiových zařízení vždy.

18) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské
unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání od-
borné kvalifikace).“.

41. V § 26 odst. 3 větě druhé se slovo „umožní“
nahrazuje slovy „stanoví datum“ a za slovo „zkoušky“
se vkládají slova „tak, aby se konala“.

42. V § 26 odst. 4 se za slovo „zkouškou“ vkládají
slova „nebo pokud jeho zvláštní způsobilost byla Úřa-
dem uznána podle zvláštního právního předpisu“.

43. V § 26 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:
„(6) Na žádost držitele průkazu odborné způso-

bilosti lze dobu platnosti průkazu odborné způsobilosti
opakovaně prodloužit. Žádost o prodloužení doby
platnosti průkazu odborné způsobilosti musí být drži-
telem průkazu podána nejméně 1 měsíc přede dnem
uplynutí doby jeho platnosti.

(7) Pokud doba platnosti průkazu odborné způ-
sobilosti uplynula, lze v období do jednoho roku ode
dne pozbytí jeho platnosti vydat nový průkaz, pokud
žadatel doloží žádost potvrzením, že v době platnosti
průkazu nejméně dva roky vykonával obsluhu vysíla-
cích rádiových zařízení, na niž byl průkaz odborné
způsobilosti vydán.“.

44. V § 27 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Náklady podle odstavce 1 se rozumí

a) náklady na technické úpravy zařízení v případě
změny přiděleného rádiového kmitočtu nebo
změny jeho technických parametrů,

b) zůstatková cena zařízení používaného pro dosa-
vadní způsob využívání rádiových kmitočtů a vy-

řazeného v důsledku změn ve využívání rádiových
kmitočtů,

c) náklady na demontáž a vyřazení zařízení pro do-
savadní způsob využívání rádiových kmitočtů
z provozu,

d) náklady na montáž a uvedení do provozu zařízení
nahrazujícího vyřazené zařízení a

e) náklady na zajištění služby elektronických komu-
nikací poskytované prostřednictvím dosavadních
rádiových kmitočtů jiným způsobem, a to po dobu
nezbytně nutnou pro zajištění potřebných technic-
kých opatření pro provedení změny ve využívání
rádiových kmitočtů.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5
a 6.

45. V § 29 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Číslovací plány dále určují výjimky z povinnosti pře-
nositelnosti telefonních čísel (§ 34).“.

46. V § 30 se na konci odstavce 2 doplňují věty
„V případě evropských harmonizovaných čísel Úřad
rozhodne o udělení oprávnění podnikateli zajišťujícímu
veřejnou komunikační síť nebo poskytujícímu veřejně
dostupnou službu elektronických komunikací, nebo
též nepodnikající osobě, jejíž činnost odpovídá účelu,
pro který jsou tato čísla vyhrazena. Pro přístup k neve-
řejným komunikačním sítím Úřad rozhodne o udělení
oprávnění k využívání čísel osobě zajišťující tyto sítě.“.

47. V § 30 odst. 8 se na konci písmene d) slovo
„nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

48. § 31 se včetně nadpisu zrušuje.

49. V § 33 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Čísla tísňového volání slouží k oznámení událostí
v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo
veřejný pořádek.“.

50. V § 33 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou
„Tyto údaje je poskytující podnikatel povinen aktuali-
zovat průběžně, nejméně však jednou za 14 dnů.“.

51. V § 33 odst. 4 písm. a) se za slova „v od-
stavci 3“ vkládají slova „včetně údajů o svých účastní-
cích veřejně dostupné telefonní služby“.

52. V § 33 odst. 4 písm. b) se za slovo „zajistit“
vkládají slova „Úřadu a“.

53. V § 33 odst. 6 se za slovo „zpřístupnit“ vklá-
dají slova „Úřadu a“.
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54. V § 33 se doplňují odstavce 11 a 12, které
znějí:

„(11) Pokud účastník, popřípadě uživatel, usku-
tečňuje zlomyslná volání na čísla tísňového volání, je
podnikatel, v jehož síti bylo takové volání započato,
povinen na žádost subjektu, který provozuje pracoviště
pro příjem volání na čísla tísňového volání, znemožnit
ve své síti provozování telekomunikačního koncového
zařízení, ze kterého jsou tato volání uskutečňována.
Žádost podle věty první musí být učiněna v elektronické
podobě a opatřena zaručeným elektronickým podpi-
sem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
podle zvláštního právního předpisu. O zpětném uve-
dení telekomunikačního koncového zařízení do pro-
vozu rozhodne Úřad na žádost účastníka.

(12) Zlomyslným voláním na čísla tísňového vo-
lání se rozumí volání na tato čísla za jiným účelem, než
který je stanoven v odstavci 1.“.

55. Za § 33 se vkládá nový § 33a, který včetně
poznámky pod čarou č. 18a zní:

„§ 33a

Podnikatel poskytující veřejně dostupnou tele-
fonní službu je povinen umožnit všem svým koncovým
uživatelům, včetně uživatelů veřejných telefonních au-
tomatů, bezplatné volání na evropská harmonizovaná
čísla18a). Právo podnikatele poskytujícího veřejně do-
stupnou telefonní službu na náhradu nákladů vůči
osobě, která tato harmonizovaná čísla využívá, není do-
tčeno.

18a) Rozhodnutí Komise 2007/116/ES ze dne 15. února 2007
o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu pro harmoni-
zovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodno-
tou.“.

56. V § 34 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„To neplatí v případě telefonních čísel, u kterých to
stanoví prováděcí právní předpis podle § 29 odst. 4.“.

57. V § 34 odst. 3 se slova „služeb bezplatného
volání“ nahrazují slovy „pro přístup ke službám na
účet volaného“ a slova „se zvýšeným tarifem“ se na-
hrazují slovy „s vyjádřenou cenou“.

58. V § 36 odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „nebo změna výše poplatků podle § 37“.

59. V § 36 odstavec 3 zní:

„(3) Na žádost držitele oprávnění k využívání čí-
sel Úřad rozhodne o prodloužení doby platnosti to-

hoto oprávnění. Pokud tomu nebrání skutečnosti uve-
dené v odstavci 1 písm. a) nebo pokud nejsou dány
důvody pro neudělení oprávnění k využívání čísel po-
dle § 30 odst. 8, Úřad dobu platnosti prodlouží, nej-
výše však o dobu uvedenou v oprávnění. Dobu plat-
nosti lze prodloužit opakovaně. Žádost o prodloužení
doby platnosti oprávnění k využívání čísel musí být
Úřadu doručena nejpozději jeden měsíc přede dnem
uplynutí jeho platnosti.“.

60. V § 36 odst. 4 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , ačkoliv byl na možnost odnětí opráv-
nění z tohoto důvodu Úřadem písemně upozorněn“.

61. V § 36 odst. 7 se na konci písmene b) doplňují
slova „pokud tato nemá právního nástupce,“.

62. V § 36 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Držitel oprávnění k využívání čísel nebo jeho
právní nástupce je povinen zajistit, aby bezprostředně
po skončení platnosti oprávnění k využívání čísel bylo
ukončeno využívání čísel na základě tohoto opráv-
nění.“.

63. V § 38 odst. 3 větě druhé se za slova „výbě-
rové řízení“ vkládají slova „a určení podnikatelů“.

64. V § 38 odst. 3 větě poslední se číslo „11“ na-
hrazuje číslem „4“.

65. V § 38 odst. 5 se slova „seznam osob, které
nárok na zvláštní cenu uplatnily a“ zrušují.

66. V § 39 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Pokud Úřad na základě přezkumu zjistí, že důvody
uložení povinnosti poskytovat dílčí službu podle § 38
odst. 2 netrvají, rozhodne o zrušení této povinnosti
včetně vypořádání úhrady čistých nákladů na její po-
skytování za dobu, kdy byla tato služba poskytována.“.

67. V § 49 odstavce 2 až 4 znějí:

„(2) Úřad rozhodne, zda výše čistých nákladů na
poskytování univerzální služby stanovená podle § 48
představuje pro jejího poskytovatele neúnosnou zátěž.
V případě, že výše čistých nákladů představuje pro to-
hoto poskytovatele neúnosnou zátěž, Úřad současně
rozhodne o výši úhrady těchto nákladů. Lhůta, ve které
musí být částka poukázána poskytovateli univerzální
služby, nesmí být delší než 3 měsíce ode dne právní
moci rozhodnutí podle věty druhé.

(3) Čisté náklady podle odstavce 2 hradí stát pro-
střednictvím Úřadu.

(4) Došlo-li k čerpání úhrady nákladů na posky-
tování univerzální služby podle odstavce 2 na základě
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nesprávných nebo neúplných údajů poskytovatele uni-
verzální služby, Úřad toto své rozhodnutí zruší a znovu
ve věci výše úhrady nákladů na poskytování univer-
zální služby rozhodne. Poskytovatel univerzální služby
je povinen neoprávněně čerpané finanční prostředky
vrátit nejpozději do 15 dnů ode dne právní moci roz-
hodnutí, jímž bylo Úřadem rozhodnuto o úhradě ná-
kladů na poskytování univerzální služby v nové výši
nebo úhrada nebyla přiznána. Poskytovatel univerzální
služby je zároveň povinen zaplatit penále za neopráv-
něné čerpání finančních prostředků ve výši 1 promile
denně z částky rovnající se rozdílu částky uvedené ve
zrušeném rozhodnutí o výši úhrady nákladů na posky-
tování univerzální služby a částky uvedené v novém
rozhodnutí ve věci podle věty první. Penále je příjmem
státního rozpočtu. Úřad může z důvodu zamezení
tvrdosti penále snížit nebo výjimečně i prominout.“.

68. V § 49 se odstavce 5 až 14 zrušují.

69. V § 50 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b)
a c).

70. V § 50 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) informace o provedených úhradách čistých ná-
kladů,“.

71. V § 52 odst. 1 větě první se za slovo „včetně“
vkládají slova „kritérií pro vymezení relevantního trhu
a“.

72. V § 52 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) V případě relevantního trhu, u kterého byla
uplatněna regulace podle § 51 a který nadále není podle
odstavce 1 stanoven relevantním trhem, Úřad rozhodne
o zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou
a o zrušení uložených povinností podle § 51.“.

73. V § 54 odst. 1 písm. b) se za slovo „předklá-
dat“ vkládají slova „v elektronické formě“ a za slovo
„bezodkladně“ slova „na vyžádání“.

74. V § 61 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ , vyjma případů uvedených v § 33 odst. 11“.

75. V § 62 odst. 3 se slovo „uveřejní“ nahrazuje
slovy „vydává jako opatření obecné povahy“.

76. V § 63 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou
č. 24a zní:

„(5) Úřad může podnikateli poskytujícímu ve-
řejně dostupnou službu elektronických komunikací
uložit rozhodnutím, aby provedl změnu všeobecných
podmínek pro veřejně dostupnou službu elektronic-

kých komunikací, jsou-li v rozporu s tímto zákonem
nebo prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu
nebo pokud je to nezbytné k dosažení ochrany spotře-
bitelů, a to z důvodu nekalých, klamavých nebo agre-
sivních obchodních praktik nebo z důvodu diskrimi-
nace spotřebitele24a).

24a) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů.“.

77. V § 64 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou
„Vyúčtování ceny neobsahuje položky za volání nebo
jiné služby elektronických komunikací, které účastník
neplatí, včetně volání na čísla pro přístup ke službám na
účet volaného.“.

78. V § 66 odst. 1 se slova „v rozsahu podle § 41
odst. 5“ nahrazují slovy „za podmínek podle § 41
odst. 3 písm. b) a věty poslední a v rozsahu podle
§ 41 odst. 5“.

79. V § 67 odst. 1 se slova „jeho účastníka a na
náklady tohoto účastníka“ nahrazují slovy „svého
účastníka a na jeho náklady“.

80. V § 67 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou te-
lefonní službu je povinen v případě žádosti poskytnout
podnikateli podle odstavce 1 údaje nezbytné pro iden-
tifikaci účastnického čísla, z kterého byla uskutečněna
zlomyslná nebo obtěžující volání, a to zpětně u kon-
krétních volání, která účastník označí jako zlomyslná
nebo obtěžující, nejpozději však do 2 měsíců ode dne
uskutečnění takového volání.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

81. V § 71 odst. 2 se za slova „veřejně dostupnou“
vkládá slovo „telefonní“ a slova „elektronických komu-
nikací“ se zrušují.

82. V § 79 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) podnikateli, který ovládá přístup ke koncovým
uživatelům, povinnost umožnit zpřístupnění pro-
středků nebo služeb podle § 78 k zajištění spojení
od koncového bodu ke koncovému bodu, v odů-
vodněných případech včetně propojení sítí, ve
lhůtě stanovené Úřadem,“.

83. V § 79 odst. 2 se na konci textu písmene b)
slovo „(EPG)“ zrušuje.

84. V § 80 odst. 4 se za slova „rozhodnout spor“
vkládají slova „o přístupu nebo propojení“.
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85. V § 80 se za odstavec 4 vkládají nové od-
stavce 5 a 6, které znějí:

„(5) V případě změn a dodatků smlouvy o pří-
stupu nebo smlouvy o propojení se použijí odstavce 3
a 4 obdobně.

(6) Podnikatelé, kteří uzavřeli smlouvu o propo-
jení nebo přístupu, jsou povinni uhradit cenu za pro-
pojení nebo přístup stanovenou ve smlouvě o propojení
nebo přístupu.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

86. V § 83 odstavec 8 zní:

„(8) Podnikatel poskytující službu šíření digitál-
ního rozhlasového a televizního vysílání je povinen za-
jišťovat ve své síti službu šíření služeb přímo souvisejí-
cích s programem11). Úřad stanoví všeobecným opráv-
něním podle § 10 podmínky pro zajišťování elektronic-
kého programového průvodce. Podmínkami, které jsou
stanoveny Úřadem podle tohoto ustanovení, nejsou
dotčeny povinnosti stanovené Radou pro rozhlasové
a televizní vysílání ve vztahu ke způsobu prezentace
elektronického programového průvodce a podobných
přehledových a naváděcích pomůcek v rámci regulace
obsahu.“.

87. V § 83 odst. 9 úvodní části ustanovení se za
slovo „digitální“ vkládají slova „rozhlasové a“.

88. V § 83 odst. 9 písmeno a) zní:

„a) umožnit šíření rozhlasových a televizních pro-
gramů, jejichž minimální počet, technickou kvalitu
a další podmínky šíření stanoví Úřad podle § 22
v přídělu rádiových kmitočtů,“.

89. V § 83 odst. 9 písm. b) se slovo „(EPG)“ zru-
šuje a za slovo „všech“ se vkládají slova „rozhlasových
a“.

90. V § 84 odst. 3 se slova „anebo z důvodu vý-
stavby multiplexu veřejné služby podle zákona o České
televizi“ zrušují a za slovo „oprávněn“ se vkládají slova
„ , po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130,“.

91. V § 84 odst. 6 se slova „nejpozději do 15 dnů“
nahrazují slovy „nejpozději do 15 pracovních dnů“
a slova „do 15 dnů“ se nahrazují slovy „do 15 pracov-
ních dnů“.

92. V § 90 odst. 2 se slova „odstavců 3 a 4“ na-
hrazují slovy „odstavců 3 až 6“.

93. V § 90 odstavec 3 zní:

„(3) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační
síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektro-

nických komunikací je povinen uchovávat provozní
údaje služby poskytnuté účastníkovi nebo uživateli
do doby rozhodnutí sporu podle § 129 odst. 2 nebo
do konce doby, během níž může být vyúčtování ceny
nebo poskytnutí služby elektronických komunikací
právně napadeno nebo úhrada vymáhána.“.

94. V § 90 se za odstavec 3 vkládají nové od-
stavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační
síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektro-
nických komunikací může zpracovávat provozní údaje
nezbytné pro vyúčtování ceny za službu poskytnutou
účastníkovi nebo uživateli za přístup pouze do konce
doby, během níž může být úhrada vymáhána.

(5) Podnikatelé zajišťující veřejnou komunikační
síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektro-
nických komunikací si mohou vzájemně předávat data
související s poskytováním služby, a to údaje o účastní-
cích spojení, pro zajištění propojení a přístupu k síti, ke
vzájemnému vyúčtování a k identifikaci zneužívání sítě
a služeb elektronických komunikací. Zneužíváním sítě
a služeb elektronických komunikací se rozumí opako-
vané prodlení se zaplacením ceny podle § 64, nebo
uskutečnění zlomyslného nebo obtěžujícího volání.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 6
až 9.

95. V § 90 odst. 8 větě první se slova „v od-
stavci 3“ nahrazují slovy „v odstavcích 3 až 5“ a ve větě
druhé se slova „v odstavci 4“ nahrazují slovy „v od-
stavci 6“.

96. V § 90 odst. 9 se slova „podle odstavců 2 až 5“
nahrazují slovy „podle odstavců 2 až 6“.

97. V § 95 odst. 1 písm. b) se za slova „s uveřej-
něním jejich osobních údajů“ vkládají slova „podle § 41
odst. 5“.

98. V § 97 odstavec 5 zní:

„(5) Právnická nebo fyzická osoba poskytující ve-
řejně dostupnou telefonní službu je povinna na žádost
poskytnout informace z databáze všech svých účast-
níků veřejně dostupné telefonní služby orgánu opráv-
něnému k jejich vyžádání podle zvláštního právního
předpisu, a to na jeho náklady. Formu a rozsah posky-
tovaných informací stanoví prováděcí právní předpis.“.

99. V § 97 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Formu evidence předávané podle od-
stavce 11 a způsob jejího předávání Úřadu stanoví pro-
váděcí právní předpis.“.
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100. § 98 včetně nadpisu zní:

„§ 98

Bezpečnost a integrita veřejných komunikačních
sítí a služeb elektronických komunikací

(1) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť
je povinen zajišťovat integritu a bezpečnost své sítě.

(2) Pro zajištění integrity veřejných komunikač-
ních sítí Úřad vydává síťové plány (§ 62), ve kterých
vymezí základní vlastnosti těchto sítí a jejich rozhraní,
které jsou nezbytné pro vzájemné propojování veřej-
ných komunikačních sítí, pro přístup k nim a pro při-
pojování neveřejných komunikačních sítí.

(3) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť
nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronic-
kých komunikací může v případech, kdy hrozí nebo
dojde k závažnému porušení bezpečnosti a integrity
jeho sítě z důvodů poškození nebo zničení elektronic-
kého komunikačního zařízení, zejména vlivem velkých
provozních havárií nebo živelních pohrom, přerušit
poskytování služby nebo odepřít přístup ke službě.
O rozsahu a důvodech přerušení poskytování služby
nebo odepření přístupu k ní a o předpokládaném ter-
mínu odstranění příčiny je povinen bezodkladně infor-
movat Úřad a vhodným způsobem i uživatele. Přeru-
šení nebo odepření musí být omezeno pouze na dobu
nezbytně nutnou, a je-li to technicky možné, musí být
zachován přístup k číslům tísňového volání.“.

101. § 99 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 38 a 39 zní:

„§ 99

Bezpečnost, integrita a poskytování služeb
za krizových stavů

(1) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť
nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronic-
kých komunikací je za krizového stavu povinen podle
svých technicko-organizačních pravidel zabezpečit in-
tegritu a bezpečnost své sítě a interoperabilitu posky-
tovaných služeb. Náležitosti uvedených technicko-
-organizačních pravidel stanoví Úřad opatřením obecné
povahy.

(2) Podnikatel uvedený v odstavci 1 je povinen
předložit Úřadu na jeho vyžádání dokumenty specifi-
kující technicko-organizační pravidla podle odstavce 1
a umožnit Úřadu kontrolovat dodržování těchto pravi-
del. Úřad je oprávněn při zjištění rozporu těchto do-
kumentů s právními předpisy nebo s jeho opatřením

sdělit dotčenému podnikateli tuto skutečnost a stanovit
mu přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků.

(3) Podnikatel zajišťující veřejnou telefonní síť
nebo poskytující veřejně dostupnou telefonní službu
je oprávněn za krizového stavu39) poskytovat před-
nostně připojení k veřejné telefonní síti a přístup k ve-
řejně dostupné telefonní službě účastníkům krizové ko-
munikace podle zvláštního právního předpisu38). Za
tímto účelem je v rozsahu nezbytně nutném oprávněn
omezit nebo přerušit poskytování veřejně dostupné te-
lefonní služby. O omezení nebo přerušení poskytování
veřejně dostupné telefonní služby, včetně jeho rozsahu,
je povinen bezprostředně informovat Úřad. Toto ome-
zení může trvat pouze po dobu nezbytně nutnou, a je-li
to technicky možné, musí být zachován přístup k čís-
lům tísňového volání.

(4) Podnikatel uvedený v odstavci 1 je za krizo-
vého stavu povinen bezodkladně informovat Úřad
o ohrožení integrity a bezpečnosti své sítě včetně při-
jatých nebo zamýšlených opatření k nápravě.

38) § 18 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů.

39) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně někte-
rých zákonů (krizový zákon).
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České repu-
bliky.“.

102. V § 100 odst. 4 se slova „elektromagnetickou
kompatibilitu“ nahrazují slovem „odolnost“.

103. V § 100 odst. 5 se slova „elektromagnetické
slučitelnosti“ nahrazují slovem „odolnosti“.

104. V § 100 se na konci odstavce 7 doplňuje věta
„Úřad může provést odstranění zdroje rušení nebo jiná
vhodná opatření sám, není-li provozovatel rušícího za-
řízení znám nebo je prokazatelně nedosažitelný nebo
nečinný. Náklady na odstranění zdroje rušení nese jeho
provozovatel; není-li znám, nese náklady Úřad.“.

105. V § 100 se doplňují odstavce 11 a 12, které
znějí:

„(11) Úřad je povinen při výkonu rozhodnutí
o odstranění zdroje rušení podle odstavce 7 co nejvíce
šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí.

(12) Osoby pověřené Úřadem k výkonu rozhod-
nutí o odstranění zdroje rušení podle odstavce 7 jsou za
účelem výkonu tohoto rozhodnutí oprávněny v nezbyt-
ném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na cizí nemovi-
tosti, na nichž jsou zdroje rušení umístěny.“.
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106. V § 101 odstavec 1 zní:

„(1) Stavebníci staveb, vodohospodářských děl
nebo zařízení, jejichž provedení je spojeno se zemními
pracemi, jsou povinni v rámci řízení podle stavebního
řádu doložit žádost o vydání příslušného rozhodnutí
vyjádřením provozovatele veřejné komunikační sítě
o existenci nadzemních nebo podzemních vedení ko-
munikačních sítí ve staveništi od těch podnikatelů za-
jišťujících veřejné komunikační sítě, které sdělí stavební
úřad. Stavební úřad stanoví v rozhodnutí podmínky
k ochraně vedení komunikační sítě.“.

107. V § 107 odst. 10 se za slova „podle § 22,“
vkládají slova „22a, 22b,“.

108. V § 108 odst. 1 písm. e) se slova „a stanovuje,
vybírá a vymáhá platby na jejich úhradu a zřizuje
a spravuje účet univerzální služby“ nahrazují slovy
„ , rozhoduje o povinnosti vrátit finanční prostředky
neoprávněně čerpané na úhradu čistých nákladů posky-
tování univerzální služby a rozhoduje, zda výše čistých
nákladů představuje pro jejího poskytovatele neúnos-
nou zátěž“.

109. V § 108 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena z) a aa), která znějí:
„z) rozhoduje o změně všeobecných podmínek pro

veřejně dostupnou službu elektronických komuni-
kací podle § 63 odst. 5,

aa) je exekučním správním orgánem pro vymáhání po-
vinností stanovených tímto zákonem nebo ulože-
ných z moci úřední na jeho základě.“.

110. V § 112 se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) informuje Radu pro rozhlasové a televizní vysílání
o vydání rozhodnutí podle § 19, 22a a 22b, pokud
se týká rádiových kmitočtů pro rozhlasovou
službu.“.

111. V § 112 odstavec 4 zní:

„(4) Úřad vydává Radě pro rozhlasové a televizní
vysílání na její vyžádání11) stanoviska, která obsahují
diagram využití rádiových kmitočtů pro požadovaný
územní rozsah rozhlasového nebo televizního vysílání
a údaje o případném omezení doby využívání těchto
rádiových kmitočtů, jsou-li předem známy. Diagra-
mem využití rádiových kmitočtů se rozumí grafické
plošné znázornění předpokládaného území pokrytého
signálem rozhlasového nebo televizního vysílání.“.

112. V § 113 odstavec 4 zní:

„(4) Při kontrole využívání rádiových kmitočtů

pověřené osoby zjišťují dodržování podmínek stanove-
ných v přídělu rádiových kmitočtů, všeobecném opráv-
nění nebo v individuálním oprávnění k využívání rá-
diových kmitočtů i monitorováním rádiových kmi-
točtů. Monitorování rádiových kmitočtů je zpravidla
prováděno bez předchozího upozornění osob využíva-
jících rádiové kmitočty, které mají být monitorovány.“.

113. V § 113 se za odstavec 5 vkládají nové od-
stavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Způsob stanovení území pokrytého signálem
televizního vysílání, metodu stanovení intenzity elek-
tromagnetického pole a z tohoto odvozené pokrytí
obyvatel signálem televizního vysílání stanoví prová-
děcí právní předpis.

(7) Způsob stanovení území pokrytého signálem
zemského analogového rozhlasového vysílání v kmitoč-
tovém pásmu 87,5 – 108 MHz a zemského digitálního
rozhlasového vysílání v kmitočtových pásmech
174 – 230 MHz a 1452 – 1479,5 MHz, metodu stano-
vení intenzity elektromagnetického pole a z tohoto od-
vozené pokrytí obyvatel signálem rozhlasového vysí-
lání stanoví prováděcí právní předpis.“.

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 8
až 11.

114. V § 115 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až k) se označují jako písmena c)
až j).

115. V § 118 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) využívá rádiové kmitočty bez oprávnění k využí-
vání rádiových kmitočtů podle § 17 odst. 1 nebo
v rozporu s ním anebo v rozporu s všeobecným
oprávněním,“.

116. V § 118 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:

„e) jako držitel oprávnění k využívání rádiových kmi-
točtů nebo jeho právní nástupce neukončí provoz
vysílacích rádiových stanic podle § 19 odst. 7,“.

Dosavadní písmena e) až t) se označují jako písmena f)
až u).

117. V § 118 odst. 1 písm. f) se slovo „udělení“
zrušuje, za slovo „oprávnění“ se vkládají slova „k vy-
užívání čísel“ a na konci písmene se doplňují slova
„nebo v rozporu s tímto oprávněním nebo číslovacím
plánem,“.

118. V § 118 v odst. 1 se na začátek písmena k)
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vkládají slova „v rozporu s § 96 odst. 1 a 3“ a slova
„§ 96 odst. 3“ se zrušují.

119. V § 118 odst. 1 se za písmeno l) vkládají nová
písmena m) a n), která znějí:

„m) jako podnikatel zajišťující veřejnou telefonní síť
nebo poskytující veřejně dostupnou telefonní
službu nesplní povinnost podle § 99 odst. 1 nebo
3 nebo jako podnikatel zajišťující veřejnou komu-
nikační síť nesplnil povinnost podle § 99 odst. 2,

n) jako provozovatel zařízení, jehož provozováním
vzniká vysokofrekvenční energie, nesplní povin-
nost podle § 100 odst. 1, 3 nebo 7,“.

Dosavadní písmena m) až u) se označují jako písme-
na o) až w).

120. V § 118 odst. 1 se na konci písmene v) slovo
„nebo“ zrušuje.

121. V § 118 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňují se písmena x) a y),
která znějí:

„x) v rozporu s § 114 odst. 1 neodstraní zjištěné ne-
dostatky nebo odstranění nedostatků písemně ne-
oznámí,

y) uskutečňuje zlomyslná volání.“.

122. V § 118 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které
zní:

„f) jako podnikatel poskytující službu elektronických
komunikací, který poskytuje přístup k veřejně do-
stupné telefonní službě, poruší povinnost podle
§ 33 odst. 2.“.

123. V § 118 odst. 4 písm. p) se slova „za volání“
nahrazují slovy „za poskytování služeb elektronických
komunikací“.

124. V § 118 odst. 4 se na konci písmene q) slovo
„nebo“ zrušuje.

125. V § 118 se na konci odstavce 4 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena s) a t), která znějí:

„s) jako podnikatel poskytující veřejně dostupnou te-
lefonní službu prostřednictvím veřejné mobilní te-
lefonní sítě nesplní povinnost podle § 75 odst. 1
nebo 3, nebo

t) jako podnikatel poskytující veřejně dostupnou te-
lefonní službu poruší povinnost podle § 33a.“.

126. V § 118 odst. 6 se na konci písmene e) slovo
„nebo“ zrušuje.

127. V § 118 se na konci odstavce 6 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno g), které
zní:

„g) neuveřejní nebo nepředloží Úřadu informace po-
dle § 47 odst. 2.“.

128. V § 118 odst. 8 se na konci písmene j) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) neprovede ve stanovené lhůtě změnu všeobecných
podmínek pro veřejně dostupnou službu elektro-
nických komunikací podle § 63 odst. 5.“.

129. V § 118 odst. 9 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d)
až g).

130. V § 118 odst. 9 se na konci písmene f) slovo
„nebo“ zrušuje.

131. V § 118 odst. 9 se na konci písmene g) tečka
nahrazuje slovy „ , nebo“ a doplňuje se písmeno h),
které zní:

„h) odmítne připojit, odpojí nebo vyřadí z provozu
přístroj bez povolení Úřadu podle § 74 odst. 5
nebo odpojí přístroj, aniž by byly splněny pod-
mínky podle § 74 odst. 6.“.

132. V § 118 se za odstavec 10 vkládají nové od-
stavce 11 až 14, které znějí:

„(11) Podnikatel poskytující službu šíření rozhla-
sového a televizního vysílání se dopustí správního de-
liktu tím, že

a) nejedná o uzavření smlouvy podle § 72a odst. 2,
nebo

b) nevypracuje nebo neuveřejní návrh smlouvy
včetně všeobecných smluvních podmínek podle
§ 72b odst. 1.

(12) Držitel oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů pro zemské digitální rozhlasové a televizní
vysílání se dopustí správního deliktu tím, že

a) nezajistí poskytování služby elektronického pro-
gramového průvodce podle § 83 odst. 9 písm. b),
nebo

b) neumožní šíření rozhlasových a televizních pro-
gramů podle § 83 odst. 9 písm. a) nebo nevyužívá
přidělený rádiový kmitočet podle § 83 odst. 9
písm. c).

(13) Podnikatel zajišťující síť elektronických ko-
munikací pro zemské digitální televizní vysílání nebo
podnikatel poskytující službu šíření rozhlasového a te-
levizního vysílání v této síti se dopustí správního de-
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liktu tím, že nesdělí Úřadu údaje o volné kapacitě da-
tového toku podle § 72c.

(14) Právnická osoba jako právní nástupce práv-
nické osoby, která byla držitelem přídělu rádiových
kmitočtů, se dopustí správního deliktu tím, že nesdělí
ve stanovené lhůtě skutečnosti podle § 22c odst. 3.“.

Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako od-
stavce 15 až 17.

133. V § 118 odstavce 15 až 17 znějí:
„(15) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a)

až o) a písm. w) až y), odstavce 2 písm. a) až d)
a písm. f), odstavce 3, odstavce 4 písm. a) až c), od-
stavce 5 písm. a) až c), odstavce 6 písm. a) až c), od-
stavce 7, odstavce 8 písm. a) až e) a písm. k), odstavce 9
písm. a) až c) a písm. g) a h) a odstavců 10 až 14 se uloží
pokuta do 20 000 000 Kč.

(16) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. p),
odstavce 2 písm. e) a f), odstavce 4 písm. d) až k)
a písm. m) až s), odstavce 5 písm. d), odstavce 6
písm. d), odstavce 8 písm. f) a g) a odstavce 9 písm. d)
a f) se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

(17) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. q) až
v) a písm. x), odstavce 4 písm. l), odstavce 5 písm. e),
odstavce 6 písm. e) až g), odstavce 8 písm. h) až j) a od-
stavce 9 písm. f) se uloží pokuta do 2 000 000 Kč.“.

134. V § 120 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:

„f) uskutečňuje zlomyslná volání,“.

Dosavadní písmena f) až k) se označují jako písmena g)
až l).

135. V § 120 odst. 1 písm. i) se slovo „nabídla“
nahrazuje slovem „nabídne“ a slova „§ 96 odst. 3“ se
nahrazují slovy „§ 96 odst. 1 a 3“.

136. V § 120 odst. 1 se na konci písmene k) slovo
„nebo“ zrušuje, na konci odstavce 1 se tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena m) až p), která znějí:
„m) jako držitel oprávnění k využívání rádiových kmi-

točtů neukončí provoz vysílacích rádiových stanic
podle § 19 odst. 7,

n) jako provozovatel zařízení, jehož provozem
vzniká vysokofrekvenční energie, nesplní povin-
nosti podle § 100 odst. 1, 3 nebo 7,

o) neodstraní ve stanovené lhůtě zjištěné nedostatky
podle § 114, nebo

p) nepředloží informace, údaje a podklady vyžádané
Úřadem podle § 115.“.

137. V § 122 odstavec 9 zní:

„(9) Splnění povinnosti uložené podniku s vý-
znamnou tržní silou nebo podnikateli rozhodnutím po-
dle § 17 odst. 2, § 30 odst. 1, § 33 odst. 9, § 38 odst. 2,
§ 51 odst. 3, 4, 8 a 9, § 57 odst. 1 a 4, § 60 odst. 2, § 61
odst. 2, § 70, § 71 odst. 1, § 72 odst. 1, § 74 odst. 1, § 76
odst. 4, § 77, § 79 odst. 2, § 82, § 83 odst. 7, § 84, § 86
odst. 2 a 5, § 100 odst. 7 a § 114 odst. 2 lze vymáhat
ukládáním donucovacích pokut až do celkové výše
10 000 000 Kč.“.

138. V § 122 se doplňuje odstavec 10, který včetně
poznámky pod čarou č. 48b zní:

„(10) V případě, kde tento zákon stanoví, že Úřad,
předseda Rady nebo Rada změní nebo může změnit
vydané rozhodnutí, Úřad, předseda Rady nebo Rada
provede nové řízení a vydá nové rozhodnutí ve věci48b).

48b) § 101 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.“.

139. § 123 zní:

„§ 123

Opravný prostředek

(1) O rozkladu nebo odvolání proti rozhodnutí
Úřadu, které v prvním stupni nevydal předseda Rady,
rozhoduje předseda Rady.

(2) Pokud v prvním stupni vydal rozhodnutí
předseda Rady, při rozhodování o odvolání nebo roz-
kladu v Radě nehlasuje.“.

140. V § 125 odst. 4 písm. a) se za slova „všeobec-
ným oprávněním,“ vkládá slovo „přídělem,“.

141. V § 127 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou
„Lhůta pro vydání rozhodnutí činí 4 měsíce, ve zvláště
složitých případech 6 měsíců.“.

142. V § 127 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Předseda Rady přizná náhradu nákladů řízení v plné
výši účastníkovi také v případě, že byl pro chování
dalšího účastníka řízení vzat zpět návrh, který byl
účastníkem podán důvodně.“.

143. V § 129 odst. 1 se za větu první vkládá věta,
která včetně poznámky pod čarou č. 49a zní: „Úřad
rovněž rozhoduje spory v případech, kdy na straně
osoby vykonávající komunikační činnost (§ 7) nebo
účastníka, popřípadě uživatele, došlo ke změně na jinou
osobu, zejména z důvodu postoupení pohledávky, pře-
vzetí dluhu, přistoupení k závazku49a).
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49a) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.“.

144. V § 129 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Lhůta pro vydání rozhodnutí činí 4 měsíce, ve zvláště
složitých případech 6 měsíců.“.

145. V § 129 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Návrh na rozhodnutí sporu podle odstavce 1,
který se týká povinnosti účastníka, popřípadě uživatele,
k peněžitému plnění, se podává Úřadu na elektronic-
kém formuláři. Vzory formulářů návrhů a technické
náležitosti jejich užívání stanoví prováděcí právní před-
pis. Úřad stanoví prováděcí právní předpis. Úřad for-
muláře zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

146. V § 129 se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se slova „jinak právo uplatnit
reklamaci zanikne. Podáním námitky není dotčena po-
vinnost podle § 64 odst. 1, Úřad je však v odůvodně-
ných případech oprávněn na žádost účastníka, popří-
padě uživatele rozhodnout, že podáním námitky se spl-
nění povinnosti podle § 64 odst. 1 odkládá až do roz-
hodnutí o námitce. Proti tomuto rozhodnutí se nelze
odvolat.“.

147. V § 129 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Úřad přizná náhradu nákladů řízení v plné výši účast-
níkovi také v případě, že byl pro chování dalšího účast-
níka řízení vzat zpět návrh, který byl účastníkem podán
důvodně.“.

148. § 134 včetně poznámek pod čarou č. 50 a 51
zní:

„§ 134

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České repu-
bliky poskytuje Úřadu pro účely výkonu státní správy

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evi-
dence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému ci-
zinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1
písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů,

který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde
se narodil,

d) adresa místa pobytu,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu
údajů mimo území České republiky, datum úmrtí
a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) čísla elektronicky čitelných identifikačních do-
kladů50).

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1
písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) pohlaví,

d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích
adres místa trvalého pobytu,

e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům včetně údajů vedených o opatrovníkovi.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1
písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) rodné číslo, bylo-li přiděleno,

c) pohlaví,

d) druh a adresa místa pobytu, popřípadě adresa, na
kterou mají být doručovány písemnosti podle
zvláštního právního předpisu51),

e) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

f) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení po-
bytu na území České republiky,

g) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům včetně údajů vedených o opatrovníkovi.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje
v základním registru obyvatel, se využijí z agendového
informačního systému evidence obyvatel nebo agendo-
vého informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním pří-
padě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné
ke splnění daného úkolu.

50) Například zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
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ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o ces-
tovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Po-
licii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991
Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/
/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

51) Například § 46b písm. a) občanského soudního řádu.“.

149. Za § 134 se vkládá nový § 134a, který včetně
poznámky pod čarou č. 52 zní:

„§ 134a

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Úřadu pro účely
výkonu státní správy z evidence občanských prů-
kazů52)

a) jméno, popřípadě jména, příjmení občana,

b) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,

c) datum vydání občanského průkazu,

d) označení úřadu, který občanský průkaz vydal,

e) dobu platnosti občanského průkazu,

f) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených nebo
neplatných občanských průkazů a datum ohlášení
ztráty nebo odcizení občanského průkazu.

(2) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním pří-
padě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné
ke splnění daného úkolu. Údaje se poskytují v elektro-
nické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

52) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů.“.

150. § 141 se zrušuje.

151. V § 150 odst. 2 se slova „§ 80 odst. 5“ na-
hrazují slovy „§ 80 odst. 7“.

152. V § 150 odstavec 5 zní:

„(5) Úřad vydá vyhlášku k provedení § 33 odst. 5,
§ 97 odst. 7 a 12, § 113 odst. 6 a 7 a § 129 odst. 2.“.

153. V § 163 se bod 2 včetně poznámky pod čarou
č. 15a zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Lhůta podle § 22b odst. 2 zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o elektronických ko-

munikacích), ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, pro držitele přídělu rádiových
kmitočtů, jemuž byl příděl udělen přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, počíná běžet dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona. Tím nejsou dotčeny termíny
stanovené nařízením vlády o technickém plánu pře-
chodu.

2. Operátor sítě elektronických komunikací, je-
jímž prostřednictvím je poskytována služba šíření
zemského televizního vysílání, má nárok na náhradu
nákladů vynaložených na zajištění primárního signálu
pro navazující rádiová vysílací zařízení malého výkonu,
pokud k jeho ztrátě došlo v souvislosti s plněním na-
řízení vlády o technickém plánu přechodu, pokud tato
rádiová zařízení leží vně územní oblasti, ve které došlo
k vypnutí analogového vysílače velkého výkonu, nebo
leží v této oblasti, ale v předmětné lokalitě pokryté
zemským analogovým televizním vysíláním z takového
rádiového zařízení není zajištěno pokrytí zemským di-
gitálním televizním vysíláním.

3. Pokud o to provozovatel regionálního zem-
ského digitálního televizního vysílání s licencí v případě
programu, který byl šířen prostřednictvím zemského
analogového televizního vysílání na sdílených kmitoč-
tech s provozovatelem celoplošného zemského analo-
gového televizního vysílání s licencí přede dnem nabytí
účinnosti zákona č. 235/2006 Sb., kterým se mění zá-
kon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a te-
levizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony, požádá, je
operátor sítě elektronických komunikací, jejímž pro-
střednictvím má být tento program šířen digitálně
v rámci části datového toku využívané pro šíření celo-
plošného programu, se kterým byl šířen analogově na
sdílených kmitočtech, povinen nejpozději do 90 dnů
ode dne doručení žádosti tohoto provozovatele regio-
nálního televizního vysílání zajistit odpovídající tech-
nické členění této sítě za účelem realizace regionálního
vysílání, pokud tím nedojde k narušení integrity sítě. Za
splnění této povinnosti má operátor nárok na náhradu
nákladů podle § 27 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komuni-
kacích), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

4. Pokud o to provozovatel celoplošného zem-
ského digitálního televizního vysílání s licencí v případě
programu, který má být podle platných licenčních pod-
mínek regionálně odpojován, požádá, je operátor sítě
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elektronických komunikací povinen nejpozději do
90 dnů ode dne doručení žádosti tohoto provozovatele
zajistit odpovídající technické členění této sítě za úče-
lem realizace regionálního vysílání, pokud tím nedojde
k narušení integrity sítě. Za splnění této povinnosti má
operátor nárok na náhradu nákladů podle § 27 odst. 4
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o elektronických komunikacích), ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Úhrada nákladů podle bodu 2, 3 nebo 4 se po-
skytne, pokud tyto náklady vznikly a byly vynaloženy
operátorem sítě elektronických komunikacích v době
ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády o technickém
plánu přechodu do dne ukončení zemského analogo-
vého televizního vysílání v České republice.

6. Úhrada nákladů podle bodu 2, 3 nebo 4 se po-
skytuje z prostředků radiokomunikačního účtu [§ 27
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o elektronických komunikacích), ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona]. O nároku
na úhradu nákladů rozhoduje na základě žádosti Český
telekomunikační úřad. Žádost o úhradu nákladů musí
operátor sítě elektronických komunikací podat nejpoz-
ději do 3 měsíců ode dne vynaložení nákladů nebo do
3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak
právo zanikne. V případech podle bodu 2, 3 nebo 4 sta-
noví Český telekomunikační úřad výši úhrady nákladů
jako rozdíl mezi výší prokázaných efektivně a účelně
vynaložených nákladů a výší nákladů, které by operá-
tor sítě elektronických komunikací vynaložil, pokud by
nedošlo ke ztrátě primárního signálu nebo pokud by
neměl povinnost zajistit odpovídající technické členění
sítě za účelem realizace regionálního vysílání.

7. Do 31. prosince 2012 může Český telekomuni-
kační úřad využít prostředky radiokomunikačního
účtu i pro vyhodnocování případů podle bodů 2, 3
a 4, monitorování stavu a rozsahu šíření televizního
signálu, analýzu dostupnosti televizního vysílání a efek-
tivního využívání rádiových kmitočtů, popřípadě
úhradu mimořádných nákladů souvisejících s jeho čin-
ností v těchto případech a případech podle bodu 6.
Český telekomunikační úřad může ve lhůtě podle věty
první využít prostředky radiokomunikačního účtu
i k úhradě nákladů na zajištění úkolů souvisejících s har-
monizací správy spektra v rámci přípravy a realizace
opatření vyplývajících z harmonizace využití spektra
na úrovni Evropského společenství navazujících na

ukončení přechodu zemského analogového televizního
vysílání na zemské digitální televizní vysílání, včetně
přípravy a realizace využití digitální dividendy, vzniklé
v důsledku ukončení zemského analogového televiz-
ního vysílání v České republice.

8. Peněžní prostředky čerpané z radiokomunikač-
ního účtu podle bodu 7 nesmí v kalendářním roce pře-
sáhnout výši 10 % příjmů radiokomunikačního účtu za
bezprostředně předcházející kalendářní rok.

9. V době ode dne účinnosti tohoto zákona do
dne 31. prosince 2012 převádí Český telekomunikační
úřad na radiokomunikační účet peněžní prostředky
v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem
podle § 27 odst. 6 a § 133 odst. 2 zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o elektronických ko-
munikacích), ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, zvýšené o 6 % z celkového vý-
nosu z vybraných poplatků za využívání rádiových
kmitočtů.

10. Práva a povinnosti Českého telekomunikač-
ního úřadu, poskytovatelů univerzální služby a plátců
na účet univerzální služby při výpočtu a úhradě čistých
nákladů na poskytování univerzální služby a stanovo-
vání, vybírání a vymáhání plateb na účet univerzální
služby a s nimi souvisejících penále, jakož i práva a po-
vinnosti týkající se vedení účtu univerzální služby, ob-
sahu výroční zprávy univerzální služby a poskytování
informací Českému telekomunikačnímu úřadu pro vý-
počet výše platby na účet univerzální služby za zúčto-
vací období univerzální služby skončené přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí zákonem o elek-
tronických komunikacích a jeho prováděcími právními
předpisy, ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

11. V případě, že u platby na účet univerzální
služby stanovené podle zákona č. 151/2000 Sb., o tele-
komunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, nebo podle zákona o elektronických
komunikacích, ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, dojde k zániku plátce bez
právního nástupce nebo k odpisu nedoplatku pro ne-
dobytnost, bude poskytovateli univerzální služby
platba uhrazena prostřednictvím účtu univerzální
služby ze státního rozpočtu, a to do 90 dnů od zániku
plátce bez právního nástupce nebo od odpisu nedo-
platku pro nedobytnost. Pokud po uhrazení této platby
podle předchozí věty, provedené v návaznosti na odpis
nedoplatku pro nedobytnost, dojde k dodatečné úhradě
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platby plátcem nebo třetí osobou, je tato dodatečně
uhrazená platba příjmem státního rozpočtu.

12. Po vyrovnání všech práv a povinností podle
bodů 10 a 11 Český telekomunikační úřad zruší účet
univerzální služby a případný zůstatek na účtu převede
na radiokomunikační účet. Ode dne 1. ledna 2011 do
dne zrušení účtu univerzální služby se pro účely správy
placení hledí na prostředky na účtu jako na prostředky
veřejného rozpočtu22).

13. Předseda Rady Českého telekomunikačního
úřadu je povinen do šesti měsíců ode dne účinnosti
tohoto zákona doplnit příděly rádiových kmitočtů vy-
dané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona o spe-
cifikaci rádiových kmitočtů podle § 22 odst. 2 písm. a)
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o elektronických komunikacích), ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Předseda
Rady Českého telekomunikačního úřadu přitom zo-
hlednění stav využívání rádiových kmitočtů a pod-
mínky stanovené Plánem využití rádiového spektra
(§ 16).

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve

znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb.,
zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/
/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/
/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006
Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/
/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006
Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/
/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008
Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/
/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008
Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zá-
kona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009
Sb., zákona č. 346/2009 Sb. a zákona č. 420/2009 Sb., se
mění takto:

1. V příloze zákona Sazebník část VIII polož-
ka 110 se za písmeno d) doplňují písmena e) a f), která
znějí:
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ČÁST TŘETÍ

Změna krizového zákona

Čl. IV

V zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 110/
/2007 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se § 12a včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 15a zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o některých opatřeních v soustavě
ústředních orgánů státní správy, souvisejících se

zrušením Ministerstva informatiky a o změně
některých zákonů

Čl. V

V zákoně č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních
v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejí-
cích se zrušením Ministerstva informatiky a o změně
některých zákonů, se § 12 včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o hospodářských opatřeních pro
krizové stavy a o změně některých souvisejících

zákonů

Čl. VI

V § 22 odst. 1 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodář-
ských opatřeních pro krizové stavy a o změně někte-
rých souvisejících zákonů, se čárka na konci písmene e)
nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o provozování rozhlasového
a televizního vysílání

Čl. VII

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlaso-
vého a televizního vysílání a o změně dalších zákonů,
ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003
Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,
zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona
č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/
/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 296/2007

Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 196/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 17 se odstavce 4 a 5 zrušují.

2. V § 18 odst. 4 písm. e) se za slova „plnoformá-
tový program“ vkládají slova „ , a podmínek týkajících
se případného poskytování služeb přímo souvisejících
s programem“ a slova „a podmínky týkající se posky-
tování případných dalších služeb přímo souvisejících
s programem“ se zrušují.

3. V § 20 se na konci odstavce 3 doplňují slova
„ , nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak9d).“.

Poznámka pod čarou č. 9d zní:

„9d) Čl. VIII zákona č. 153/2010 Sb., kterým se mění zákon
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 9d a 9e se označují
jako poznámky pod čarou č. 9e a 9f, a to včetně odkazů
na poznámky pod čarou.

4. V nadpisu hlavy II se za slovo „DIGITÁL-
NÍHO“ vkládají slova „ROZHLASOVÉHO NEBO“.

5. V § 25 odst. 1 větě první se slovo „televizního“
zrušuje.

6. V § 25 odst. 2 písm. d) se za slovem „zajištění“
a slovem „digitálního“ slovo „televizního“ zrušuje.

7. V § 27 odstavec 2 zní:

„(2) Přihláška k registraci obsahuje údaje uvedené
v § 14 odst. 1 písm. a) až f) a dále způsob technického,
organizačního a finančního zajištění vysílání, informace
o programech, které přihlašovatel zamýšlí šířit, a identi-
fikaci sítě elektronických komunikací, prostřednictvím
které bude převzaté vysílání šířeno, a informaci o pří-
stupu k převzatému vysílání. K přihlášce k registraci se
připojí doklad prokazující oprávnění, na jehož základě
se převzatý program původně vysílá; je-li převzatý pro-
gram původně vysílán na základě oprávnění vydaného
v členském státě Evropských společenství nebo ve státě,
který je smluvní stranou Evropské úmluvy o přeshra-
niční televizi, k přihlášce k registraci se připojí pouze:

a) název programu,

b) základní programová specifikace,

c) datum vydání oprávnění, na jehož základě se pro-
gram původně vysílá, a doba platnosti tohoto
oprávnění,
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d) údaje o regulačním orgánu, který vydal oprávnění,
na jehož základě se program původně vysílá.“.

8. § 55b se zrušuje.

Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1. V době přechodu zemského analogového tele-
vizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání je
provozovatel televizního vysílání s licencí a provozova-
tel televizního vysílání ze zákona povinen zajistit, aby
při šíření jeho televizního programu prostřednictvím
vysílačů nebylo pokrytí území signálem zemského ana-
logového televizního vysílání1) uskutečňováno mimo
rámec stanovený nařízením vlády o technickém plánu
přechodu2) tam, kde je umožněno pokrytí území sig-
nálem digitálního televizního vysílání1).

2. Obdrží-li Rada pro rozhlasové a televizní vy-
sílání podnět o porušení podmínek dle bodu 1, zahájí
řízení o omezení souboru technických parametrů vy-
sílání. Zahájení řízení Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání oznámí Českému telekomunikačnímu úřadu,
od něhož si vyžádá závazné stanovisko. Podává-li pod-
nět podle věty první Český telekomunikační úřad, při-
pojuje k němu závazné stanovisko bez vyžádání.

3. Český telekomunikační úřad zahájí řízení o od-
nětí individuálních oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů podle § 19 odst. 4 písm. a) zákona č. 127/
/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, pokud se porušení podmínek dle bo-
du 1 dopustí provozovatel televizního vysílání ze zá-
kona.

4. Licenční řízení k provozování zemského digi-
tálního rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů zahájená a pravomocně nedokončená do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona Rada pro rozhlasové
a televizní vysílání zastaví.

ČÁST SEDMÁ

Změna autorského zákona

Čl. IX

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o prá-

vech souvisejících s právem autorským a o změně ně-
kterých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona
č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/
/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008
Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se
mění takto:

1. V § 22 se odstavec 3 zrušuje.

2. Za § 38e se vkládá nový § 38f, který zní:

„§ 38f

Do práva autorského nezasahuje ten, kdo umož-
ňuje příjem současného, úplného a nezměněného roz-
hlasového nebo televizního vysílání na přijímačích téže
budovy, popřípadě komplexu budov k sobě prostorově
nebo funkčně přináležejících, pomocí společných do-
movních antén za podmínky, že je umožněn příjem
pouze zemského nebo satelitního vysílání a společný
příjem není využíván za účelem přímého nebo nepří-
mého hospodářského nebo obchodního prospěchu.“.

3. V § 74, 78, 82 a 86 se za slova „§ 38e,“ vkládají
slova „§ 38f,“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o České televizi

Čl. X

V § 3 odst. 1 zákona č. 483/1991 Sb., o České
televizi, ve znění zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 82/
/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 304/2007
Sb., se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a to
za podmínek stanovených zvláštním právním předpi-
sem1a).“.

Poznámka pod čarou č. 1a zní:

„1a) Čl. VIII zákona č. 153/2010 Sb., kterým se mění zákon
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1a až 1d se označují
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1) Vyhláška č. 163/2008 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání.
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digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu).



jako poznámky pod čarou č. 1b až 1e, a to včetně od-
kazů na poznámky pod čarou.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o poštovních službách

Čl. XI

V § 37a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních služ-
bách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách), ve znění zákona č. 95/2005 Sb., se doplňuje
odstavec 4, který zní:

„(4) Provozovateli poštovních služeb, který při
nabízení nebo poskytování služeb poruší některou
z povinností stanovených v § 4 až 16, se uloží pokuta
do výše 500 000 Kč.“.

ČÁST DESÁTÁ

Čl. XII

Změna zákona o Policii České republiky

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,
ve znění zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 39 se odstavec 3 zrušuje.

2. V § 118 se odstavec 3 zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona č. 281/2009 Sb.

Čl. XIII

V části stopadesáté čl. CLII zákona č. 281/2009
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s při-
jetím daňového řádu, se bod 1 zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ

ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO
ZNĚNÍ ZÁKONA

Čl. XIV

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů
vyhlásil úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektro-
nických komunikacích a o změně některých souvisejí-
cích zákonů (zákon o elektronických komunikacích),
jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem dru-
hého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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ZÁKON

ze dne 21. dubna 2010,

kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně ně-
kterých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001
Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zá-
kona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona
č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/
/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/
/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008
Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zá-
kona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 297/
/2009 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1
zní:

„§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy
Evropských společenství1) a upravuje

a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro na-
kládání s nimi při dodržování ochrany životního
prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udrži-
telného rozvoje1a) a při omezování nepříznivých
dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování
účinnosti tohoto využívání,

b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodář-
ství a

c) působnost orgánů veřejné správy v odpadovém
hospodářství.

1) Směrnice Rady 75/439/EHS ze dne 16. června 1975 o na-
kládání s odpadními oleji, ve znění směrnic 87/101/EHS,
91/692/EHS, 2000/76/ES a 2008/98/ES.
Směrnice Rady 78/176/EHS ze dne 20. února 1978 o odpa-
dech z průmyslu oxidu titaničitého, ve znění směrnic 82/
/883/EHS, 83/29/EHS, 91/692/EHS.
Směrnice Rady 82/883/ES ze dne 3. prosince 1982 o postu-
pech monitorování životního prostředí ovlivněného vy-

pouštěním odpadů z průmyslu oxidu titaničitého a dozoru
nad ním, ve znění nařízení č. 807/2003.
Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochra-
ně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů
z čistíren odpadních vod v zemědělství, ve znění směrnice
91/692/EHS a nařízení č. 807/2003.
Směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března 1987 o před-
cházení a snižování znečištění životního prostředí azbestem,
ve znění směrnice 91/692/EHS a nařízení č. 807/2003.
Směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ne-
bezpečných odpadech, ve znění směrnic 94/31/ES a 2008/
/98/ES a nařízení č. 166/2006.
Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování
polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů
(PCB/PCT).
Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o sklád-
kách odpadů, ve znění nařízení č. 1882/2003 a č. 1137/2008.
Směrnice 2000/53/ES Evropského parlamentu a Rady ze
dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností, ve
znění rozhodnutí Komise 2002/525/ES, 2005/63/ES, 2005/
/438/ES, 2005/673/ES, 2008/689/ES a směrnic 2008/33/ES
a 2008/112/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze
dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů, ve znění nařízení
č. 1137/2008.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES
o omezení používání některých nebezpečných látek v elek-
trických a elektronických zařízeních, ve znění rozhodnu-
tí Komise 2005/618/ES, 2005/717/ES, 2005/747/ES, 2006/
/310/ES, 2006/690/ES, 2006/691/ES, 2006/692/ES, 2008/
/385/ES a směrnice 2008/35/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze
dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronic-
kých zařízeních, ve znění směrnic 2003/108/ES, 2008/34/ES
a 2008/112/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze
dne 5. dubna 2006 o odpadech, ve znění směrnice 2008/
/98/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze
dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního prů-
myslu a o změně směrnice 2004/35/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze
dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních
bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/
/EHS, ve znění směrnic 2008/11/ES, 2008/12/ES a 2008/
/103/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98/
/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení ně-
kterých směrnic.“.

2. § 2 včetně poznámek pod čarou č. 2, 4, 6, 7, 8
a 10 zní:
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„§ 2

Působnost zákona

(1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi od-
pady, s výjimkou

a) odpadních vod2),

b) odpadů drahých kovů4),

c) radioaktivních odpadů5),

d) mrtvých těl zvířat, která uhynula jiným způsobem
než porážkou, včetně zvířat usmrcených za účelem
vymýcení nákazy zvířat odstraňovaných v souladu
se zvláštním právním předpisem6),

e) exkrementů, nejedná-li se o vedlejší produkty ži-
vočišného původu podle odstavce 2 písm. c),
slámy a jiných přírodních látek pocházejících ze
zemědělské výroby nebo lesnictví, které nevyka-
zují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených
v příloze č. 2 k tomuto zákonu a které se využívají
v zemědělství a lesnictví v souladu se zvláštním
právním předpisem7) nebo k výrobě energie pro-
střednictvím postupů nebo metod, které nepoško-
zují životní prostředí ani neohrožují lidské zdraví,

f) emisí látek znečišťujících ovzduší8),

g) odpadů plastických trhavin, výbušnin a munice9),

h) vytěžených sedimentů z vodních nádrží a koryt
vodních toků, u kterých vlastník prokázal, že vy-
hovují limitům znečištění pro jejich využití k za-
vážení podzemních prostor a k úpravám povrchu
terénu, stanoveným v příloze č. 9 k tomuto zá-
konu, a sedimentů z vodních nádrží a koryt vod-
ních toků používaných na zemědělském půdním
fondu podle zvláštních právních předpisů9a),

i) sedimentů přemísťovaných v rámci povrchových
vod za účelem správy vod a vodních cest, před-
cházení povodním, zmírnění účinku povodní a ob-
dobí sucha nebo rekultivace půdy, je-li prokázáno,
že nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu,

j) zemin a jiných přírodních materiálů vytěžených
během stavebních činností, pokud vlastník pro-
káže, že budou použity v přirozeném stavu v místě
stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí
životní prostředí nebo lidské zdraví.

(2) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,
vztahuje se tento zákon na nakládání

a) s těžebním odpadem9b),

b) s nepoužitelnými léčivy a návykovými látkami10),

c) s vedlejšími produkty živočišného původu6).

2) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých
kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009
ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší
produkty živočišného původu a získané produkty, které
nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES)
č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného
původu).
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění poz-
dějších předpisů.

7) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních
látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon
o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně někte-
rých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění
pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších
předpisů.“.

3. V § 3 se doplňují odstavce 5 až 8, které včetně
poznámky pod čarou č. 11a znějí:

„(5) Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž
prvotním cílem není výroba nebo získání této věci, se
nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud

a) vzniká jako nedílná součást výroby,

b) její další využití je zajištěno,

c) její další využití je možné bez dalšího zpracování
způsobem jiným, než je běžná výrobní praxe, a

d) její další využití je v souladu se zvláštními práv-
ními předpisy11a) a nepovede k nepříznivým účin-
kům na životní prostředí nebo lidské zdraví.

(6) Některé druhy odpadu přestávají být odpa-
dem, jestliže poté, co byl odpad předmětem některého
ze způsobů využití, splňuje tyto podmínky:

a) věc se běžně využívá ke konkrétním účelům,

b) pro věc existuje trh nebo poptávka,

c) věc splňuje technické požadavky pro konkrétní
účely stanovené zvláštními právními předpisy
nebo normami použitelnými na výrobky a

d) využití věci je v souladu se zvláštními právními
předpisy11a) a nepovede k nepříznivým dopadům
na životní prostředí nebo lidské zdraví.

(7) Pro konkrétní způsoby použití vedlejších pro-
duktů podle odstavce 5 a výrobků z odpadů podle od-
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stavce 6 musí být splněna kritéria pro využití odpadů,
pokud jsou stanovena.

(8) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem
průmyslu a obchodu může stanovit vyhláškou kritéria
upřesňující, kdy movitá věc může být považována za
vedlejší produkt a nikoli odpad a kdy odpad přestává
být odpadem.

11a) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/2001 Sb., o obecné
bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon
o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších před-
pisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně ve-
řejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozděj-
ších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších před-
pisů.“.

4. § 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 21
zní:

„§ 4

Další základní pojmy

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) nebezpečným odpadem – odpad vykazující jednu
nebo více nebezpečných vlastností uvedených
v příloze č. 2 k tomuto zákonu,

b) komunálním odpadem – veškerý odpad vznikající
na území obce při činnosti fyzických osob a který
je uveden jako komunální odpad v Katalogu od-
padů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnic-
kých osob nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání,

c) odpadem podobným komunálnímu odpadu – veš-
kerý odpad vznikající na území obce při činnosti
právnických osob nebo fyzických osob oprávně-
ných k podnikání a který je uveden jako komu-
nální odpad v Katalogu odpadů,

d) odpadovým hospodářstvím – činnost zaměřená na
předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady
a na následnou péči o místo, kde jsou odpady
trvale uloženy, a kontrola těchto činností,

e) nakládáním s odpady – shromažďování, sběr, vý-
kup, přeprava, doprava, skladování, úprava, vy-
užití a odstranění odpadů,

f) zařízením – technické zařízení, místo, stavba nebo
část stavby,

g) shromažďováním odpadů – krátkodobé soustřeďo-
vání odpadů do shromažďovacích prostředků
v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s od-
pady,

h) skladováním odpadů – přechodné soustřeďování
odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu nej-
výše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před
jejich odstraněním,

i) skládkou – zařízení zřízené v souladu se zvláštním
právním předpisem21) a provozované ve třech na
sebe bezprostředně navazujících fázích provozu,
včetně zařízení provozovaného původcem odpadů
za účelem odstraňování vlastních odpadů a zařízení
určeného pro skladování odpadů s výjimkou skla-
dování odpadů podle písmene h),

j) první fází provozu skládky – provozování zařízení
podle písmene i) k odstraňování odpadů jejich
ukládáním na nebo pod úrovní terénu,

k) druhou fází provozu skládky – provozování za-
řízení podle písmene i) k případnému využívání
odpadů při uzavírání a rekultivaci skládky,

l) třetí fází provozu skládky – provozování zařízení
podle písmene i) neurčeného k nakládání s odpady
za účelem zajištění následné péče o skládku po
jejím uzavření,

m) sběrem odpadů – soustřeďování odpadů právnic-
kou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou
k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich
předání k dalšímu využití nebo odstranění,

n) výkupem odpadů – sběr odpadů v případě, kdy
odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou
osobou oprávněnou k podnikání kupovány za
sjednanou cenu,

o) úpravou odpadů – každá činnost, která vede ke
změně chemických, biologických nebo fyzikálních
vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem
umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití,
odstraňování nebo za účelem snížení jejich ob-
jemu, případně snížení jejich nebezpečných vlast-
ností,

p) opětovným použitím – postupy, kterými jsou vý-
robky nebo jejich části, které nejsou odpadem,
znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly
původně určeny,

q) využitím odpadů – činnost, jejímž výsledkem je,
že odpad slouží užitečnému účelu tím, že nahradí
materiály používané ke konkrétnímu účelu, a to
i v zařízení neurčeném k využití odpadů podle
§ 14 odst. 2, nebo že je k tomuto konkrétnímu
účelu upraven; v příloze č. 3 k tomuto zákonu je
uveden příkladný výčet způsobů využití odpadů,
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r) přípravou k opětovnému použití – způsob využití
odpadů zahrnující čištění nebo opravu použitých
výrobků nebo jejich částí a kontrolu provedenou
osobou oprávněnou podle zvláštního právního
předpisu spočívající v prověření, že použitý výro-
bek nebo jeho část, které byly odpady, jsou po
čištění nebo opravě schopné bez dalšího zpraco-
vání opětovného použití,

s) materiálovým využitím odpadů – způsob využití
odpadů zahrnující recyklaci a další způsoby vy-
užití odpadů jako materiálu k původnímu nebo
jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání
energie,

t) recyklací odpadů – jakýkoliv způsob využití od-
padů, kterým je odpad znovu zpracován na vý-
robky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné
účely jejich použití, včetně přepracování organic-
kých materiálů; recyklací odpadů není energetické
využití a zpracování na výrobky, materiály nebo
látky, které mají být použity jako palivo nebo zá-
sypový materiál,

u) odstraněním odpadů – činnost, která není využi-
tím odpadů, a to i v případě, že tato činnost má
jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo
energie; v příloze č. 4 k tomuto zákonu je uveden
příkladný výčet způsobů odstranění odpadů,

v) zpracováním odpadů – využití nebo odstranění
odpadů zahrnující i přípravu před využitím nebo
odstraněním odpadů,

w) prvotním původcem odpadů – každý, při jehož
činnosti vzniká odpad,

x) původcem odpadů – právnická osoba nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti
vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fy-
zická osoba oprávněná k podnikání, které prová-
dějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž vý-
sledkem je změna povahy nebo složení odpadů,
a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fy-
zická osoba odpad odloží na místě k tomu urče-
ném; obec se současně stane vlastníkem tohoto od-
padu,

y) oprávněnou osobou – každá osoba, která je opráv-
něna k nakládání s odpady podle tohoto zákona
nebo podle zvláštních právních předpisů12),

z) obchodníkem – právnická osoba nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání, které nakupují nebo
prodávají odpad a jednají přitom na vlastní odpo-
vědnost.

(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

a) uvedením výrobku na trh v České republice (dále

jen „uvedení na trh“) – první úplatné nebo bez-
úplatné předání výrobku jiné osobě v České repu-
blice jeho výrobcem nebo osobou, která jej nabyla
z jiné členské země Evropské unie. Za uvedení na
trh se považuje též dovoz výrobku,

b) uvedením výrobku do oběhu – každé úplatné nebo
bezúplatné předání výrobku jiné osobě v České
republice po jeho uvedení na trh,

c) dovozem výrobku – propuštění výrobku ze země
mimo Evropských společenství na území České
republiky do celního režimu volného oběhu,
uskladňování v celním skladu, aktivního zušlech-
ťovacího styku, přepracování pod celním dohle-
dem nebo dočasného použití,

d) distributorem – ten, kdo v dodavatelském řetězci
provádí následnou obchodní činnost po uvedení
výrobku na trh.

21) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 6 odstavec 5 zní:

„(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) Seznam nebezpečných odpadů,

b) definice nebezpečných vlastností odpadů, kritéria,
zkušební metody a limitní hodnoty pro přiřazo-
vání nebezpečných vlastností odpadů.“.

6. V § 7 odst. 2 se slova „H13 a H14“ nahrazují
slovy „H14 a H15“.

7. V § 7 odst. 6 se slova „H13 a H14“ nahrazují
slovy „H14 a H15“.

8. V § 7 odst. 7 písm. a) se slova „a H11“ nahra-
zují slovy „ , H11 a H13“.

9. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu
zní:

„§ 9a

Hierarchie způsobů nakládání s odpady

(1) V rámci odpadového hospodářství musí být
dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s od-
pady:

a) předcházení vzniku odpadů,

b) příprava k opětovnému použití,

c) recyklace odpadů,

d) jiné využití odpadů, například energetické využití,

e) odstranění odpadů.

(2) Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je
možno se odchýlit, pokud se na základě posuzování
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životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik
odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné.“.

10. V § 10 odst. 1 se slovo „Každý“ nahrazuje
slovy „Prvotní původce odpadů“.

11. § 11 se včetně nadpisu zrušuje.

12. V § 12 odst. 1 se slovo „Každý“ nahrazuje
slovy „Prvotní původce odpadů“.

13. V § 12 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„To neplatí pro předávání nezbytného množství
vzorků odpadů k rozborům, zkouškám, analýzám
pro účely stanovení skutečných vlastností a splnění po-
žadavků pro převzetí odpadů do zařízení, pro účely
vědy a výzkumu nebo jiné účely, které nejsou nakládá-
ním s odpady podle § 4 odst. 1 písm. e).“.

14. V § 12 odst. 4 se slovo „Každý“ nahrazuje
slovy „Prvotní původce odpadů“.

15. V § 12 odstavce 5 a 6 včetně poznámky pod
čarou č. 17a znějí:

„(5) Ředění nebo míšení odpadů za účelem spl-
nění kritérií pro jejich přijetí na skládku je zakázáno.

(6) Míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo
s ostatními odpady, látkami nebo materiály je zaká-
záno. Přípustné je pouze ve výjimečných případech,
a to se souhlasem krajského úřadu příslušného podle
místa nakládání s odpady. Krajský úřad tento souhlas
udělí pouze tehdy, pokud míšením nebezpečných od-
padů nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo životního
prostředí, je v souladu s nejlepšími dostupnými tech-
nikami17a) a je prováděno zařízením k využívání nebo
odstraňování odpadů provozovaným na základě sou-
hlasu podle § 14 odst. 1 nebo zařízením podle § 14
odst. 2. Pokud již došlo ke smíšení nebezpečných od-
padů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo
materiály, musí být provedeno jejich roztřídění, je-li to
technicky a ekonomicky proveditelné a je-li to ne-
zbytné pro zajištění ochrany životního prostředí
a zdraví lidu. Tato povinnost se nevztahuje na míšení
nebezpečných odpadů, pro které je vydán souhlas kraj-
ského úřadu.

17a) § 2 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťo-
vání a o změně některých zákonů (zákon o integrované pre-
venci), ve znění zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 25/2008
Sb.“.

16. V § 14 odst. 1 se za větu první vkládá věta
„Jednotlivé fáze provozu skládky mohou být provozo-
vány pouze na základě souhlasu s provozním řádem
příslušné fáze provozu skládky.“.

17. V § 14 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Před zahájením činností spojených s odstra-
ňováním odpadů na skládce provede krajský úřad
místní šetření, aby ověřil, že skládka splňuje podmínky
stanovené v jím vydaném souhlasu.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4
až 7.

18. V § 15 odst. 1 se slova „skládky nebezpečných
odpadů nebo komunálních odpadů“ nahrazují slovy
„první a druhé fáze provozu skládky“.

19. V § 17 odstavec 2 zní:

„(2) Obec může ve své samostatné působnosti sta-
novit obecně závaznou vyhláškou obce systém shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů vznikajících na jejím ka-
tastrálním území včetně jejich biologicky rozložitelné
složky a systému nakládání se stavebním odpadem.“.

20. V § 21 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) finančně zajistit první fázi provozu skládky nebo
její části podle § 48a,“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c)
až e).

21. V § 21 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) zajistit, aby odpadový hospodář každoročně pro-
kazatelně proškolil všechny zaměstnance skládky
o řádném provozu zařízení a o bezpečném naklá-
dání s odpady tak, aby nedošlo k ohrožení život-
ního prostředí.“.

22. V § 23 odstavec 1 zní:

„(1) Spalování odpadu ve spalovně komunálních
odpadů, která dosahuje vysokého stupně energetické
účinnosti, se považuje za využívání odpadů způsobem
uvedeným pod kódem R1 v příloze č. 3 k tomuto zá-
konu. Výše požadované energetické účinnosti a vzorec
pro její výpočet je uveden v příloze č. 12 k tomuto zá-
konu.“.

23. V § 31a odst. 2 se za slova „baterie nebo aku-
mulátory“ vkládají slova „ , které byly uvedeny na trh
v některé členské zemi Evropských společenství před
27. zářím 2008, nebo které jsou“.

24. V § 31a se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Osoba, která uvedla po 26. září 2008 na trh
baterie nebo akumulátory, na které se vztahuje zákaz
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podle odstavce 1 písm. b), musí zajistit stažení těchto
baterií a akumulátorů z trhu.“.

25. V § 31b se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Povinnosti podle předchozích odstavců se ne-
vztahují na výrobce a distributory těch přenosných ba-
terií nebo akumulátorů, na které se vztahuje zákaz po-
dle § 31a odst. 1 písm. b), a které byly uvedeny na trh
v některé členské zemi Evropských společenství před
27. zářím 2008, pokud tuto skutečnost výrobce nebo
distributor kontrolnímu orgánu doloží.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.

26. V § 33a se za písmeno a) vkládá nové písme-
no b), které zní:

„b) biologickým odpadem – biologicky rozložitelný
odpad ze zahrad a veřejné zeleně, potravinářský
a kuchyňský odpad z domácností, restaurací, stra-
vovacích nebo maloobchodních zařízení a srovna-
telný odpad ze zařízení potravinářského prů-
myslu,“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

27. § 37a včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 31b a 31e zní:

„§ 37a

Povinnosti výrobců a akreditovaných zástupců
při využití odpadu z vybraných autovraků

(1) Akreditovaní zástupci31e) a výrobci jsou po-
vinni

a) poskytovat zpracovatelům vybraných autovraků
a jejich částí všechny informace, které jsou nutné
k věcně správnému a ekologicky šetrnému zpraco-
vání vybraného autovraku, jeho jednotlivých částí
a materiálů, a informace o umístění všech nebez-
pečných látek ve vozidlech, a to ve formě příruček
nebo na technickém nosiči dat v rozsahu potřeb-
ném pro zpracovatelská zařízení ve lhůtě do šesti
měsíců po uvedení vozidla na trh,

b) zveřejnit a zpřístupnit formou propagačních mate-
riálů při uvádění nového vozidla na trh potenciál-
ním kupcům vozidel informace o projektech vozi-
del a jejich součástech s ohledem na možnost jejich
využití a recyklace, informace o zpracování vybra-
ných autovraků způsobem šetrným k životnímu
prostředí, zejména o odčerpání všech kapalin a po-
stupech pro demontáž, o vývoji a optimalizaci
způsobů opětovného použití, recyklace a využití
vybraných autovraků a jejich součástí a o pokroku

dosaženém v oblasti využití a recyklace s cílem
snížit množství odpadu k odstranění a zvýšit míru
jeho využití a recyklace,

c) zajistit na vlastní náklady sběr, zpracování, využití
a odstranění vybraných autovraků a jejich částí
s účinností ke dni účinnosti tohoto zákona pro
nová vybraná vozidla uvedená na trh v České re-
publice ode dne 1. července 2002 a dnem 1. ledna
2007 pro nová vybraná vozidla uvedená na trh
v České republice před dnem 1. července 2002,

d) zajistit splnění požadavků stanovených v § 37
odst. 7 písm. b).

(2) Výrobci součástí používaných ve vozidlech
jsou povinni poskytovat zpracovatelům vybraných au-
tovraků v rozsahu požadovaném těmito zařízeními pří-
slušné informace pro demontáž, skladování a zkoušky
součástí, které lze opětovně použít.

(3) Každý výrobce a akreditovaný zástupce je po-
vinen odebírat vybrané autovraky vlastní značky a jejich
části poprvé uvedené na trh v České republice po
1. červenci 2002 a od 1. ledna 2007 i vybraná vozidla
a jejich části uvedené na trh v České republice před
1. červencem 2002, jsou-li tato vybraná vozidla a jejich
části odevzdány do sběrného místa stanoveného výrob-
cem nebo akreditovaným zástupcem.

(4) Povinnosti podle odstavce 1 písm. d) se ne-
vztahují na vozidla zvláštního určení31b).

(5) Výrobce a akreditovaný zástupce jsou povinni

a) ke splnění povinností stanovených v odstavci 1
písm. c) a odstavci 3 zajistit přiměřenou hustotou
sběrných míst vybraných autovraků a jejich částí;
za přiměřenou hustotu sběrných míst se považuje,
pokud ve správním obvodě každé obce s rozšíře-
nou působností, kde je prodejní místo výrobce, je
vytvořeno minimálně jedno sběrné místo vybra-
ných autovraků a jejich částí,

b) zpracovávat roční zprávu pro vlastní značku
o plnění cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b)
za uplynulý kalendářní rok v rozsahu stanoveném
prováděcím právním předpisem a tuto zprávu
zaslat ministerstvu do 31. března.

(6) Ke splnění povinností stanovených v odstavci 1
písm. c) a odstavci 3 musí výrobce nebo akreditovaný
zástupce uzavřít písemnou smlouvu s osobou oprávně-
nou ke sběru, výkupu, zpracování, případně využívání
a odstraňování vybraných autovraků, pokud jí není
sám.

31b) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 341/2002 Sb., o schvalování tech-
nické způsobilosti a o technických podmínkách provozu
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vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky
č. 100/2003 Sb., vyhlášky č. 197/2006 Sb., vyhlášky
č. 388/2008 Sb. a vyhlášky č. 283/2009 Sb.

31e) § 2 odst. 10 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 103/2004
Sb. a zákona č. 411/2005 Sb.“.

28. V § 42 odst. 1 se za slova „zpracovává minis-
terstvo“ vkládají slova „ve spolupráci s příslušnými
orgány veřejné správy a veřejností“.

29. V § 42 odst. 2 se za slovo „obsahuje“ vkládají
slova „programy předcházení vzniku odpadů,“.

30. V § 42 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Programy předcházení vzniku odpadů jsou
do plánů odpadového hospodářství zahrnuty prostřed-
nictvím konkrétních cílů pro předcházení vzniku od-
padů a pomocí opatření uvedených v příloze Plánu od-
padového hospodářství České republiky.“.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4
až 9.

31. V § 42 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) plnění podmínek pro předcházení vzniku odpadů
podle přílohy č. 13 k tomuto zákonu.“.

32. V § 43 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) plnění podmínek pro předcházení vzniku odpadů
podle přílohy č. 13 k tomuto zákonu.“.

33. V § 43 odst. 6 se za slovo „vyhlašuje“ vkládají
slova „nebo mění“.

34. V části osmé se za hlavu I vkládá nová hlava II,
která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 36, 36a
a 36b zní:

„HLAVA II

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PRVNÍ FÁZE
PROVOZU SKLÁDKY

§ 48a

Provozovatel skládky je povinen před zahájením
první fáze provozu skládky nebo její části

a) sjednat pojištění odpovědnosti za škodu na život-
ním prostředí a zdraví lidí36) způsobenou provo-
zem skládky nebo její části v první fázi provozu
skládky a za škodu vzniklou z důvodu ukončení
provozu během první fáze provozu skládky,

b) uložit na zvláštní účet částku ve výši nákladů nut-

ných na odstranění škod podle písmene a). Možné
škody, jejich rozsah a výši částky stanoví znalecký
posudek k tomu oprávněné osoby36a). Prostředky
z tohoto účtu mohou být čerpány pouze na uve-
dený účel a se souhlasem příslušného krajského
úřadu; účet lze zrušit po ukončení první fáze pro-
vozu skládky nebo její části nebo po ukončení
provozu během první fáze provozu skládky se
souhlasem příslušného krajského úřadu poté, co
došlo k vypořádání případných škod nebo je ne-
pochybné, že žádné škody nevznikly; úroky z pe-
něžních prostředků na bankovním účtu se stávají
součástí peněžních prostředků na zajištění pro-
vozu skládky, nebo

c) zajistit náklady na odstranění škod podle písme-
ne a) formou záruky vystavené právnickou oso-
bou oprávněnou k poskytování záruk36b). Možné
škody a jejich rozsah stanoví znalecký posudek
k tomu oprávněné osoby36a). Záruka musí trvat
po celou dobu první fáze provozu skládky.

36) Příloha č. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
36a) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění

pozdějších předpisů.
36b) § 1 odst. 3 písm. e) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve

znění zákona č. 126/2002 Sb.“.

Dosavadní hlava II se označuje jako hlava III.

35. V § 52 se na začátek vkládá věta „Skládka nebo
její část může být považována za uzavřenou až poté, co
příslušný krajský úřad provede konečné místní šetření
a udělí provozovateli souhlas s uzavřením skládky.“
a za slova „každou skládku“ se vkládají slova „nebo
její část“.

36. V § 54 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Zásady pro rozhodování ve věcech přeshra-
niční přepravy odpadů stanoví vláda nařízením.“.

37. V § 76 odst. 1 písmeno g) zní:

„g) kontroluje, zda osoby využívající sedimenty z vod-
ních nádrží nebo koryt vodních toků k zavážení
podzemních prostor a úpravám povrchu terénu
mají doklady, které osvědčují, že sedimenty z vod-
ních nádrží nebo koryt vodních toků vyhovují li-
mitům znečištění pro zavážení podzemních pro-
stor a úpravám povrchu terénu; může odebírat
vzorky sedimentů a kontrolovat skutečné koncen-
trace škodlivin, jejichž limity jsou stanoveny v pří-
loze č. 9 k tomuto zákonu,“.

38. V § 76 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) může podat Ministerstvu vnitra v listinné podobě
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nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup žá-
dost o poskytnutí údajů z evidence občanských
průkazů a evidence obyvatel vedených podle
zvláštních právních předpisů45a) v rozsahu ne-
zbytně nutném pro ověření údajů v evidenci osob
vedené podle § 18 odst. 3 provozovatelem zařízení
ke sběru nebo výkupu odpadů; Ministerstvo vnitra
poskytne údaje vždy způsobem umožňujícím dál-
kový přístup, požádá-li o to inspekce.“.

39. V § 78 odst. 2 se na začátek písmene e) vkládají
slova „uděluje souhlas s uzavřením skládky,“.

40. V § 78 odst. 2 se vkládá nové písmeno l), které
zní:

„l) uděluje souhlas k čerpání prostředků ze zvláštního
vázaného účtu podle § 48a písm. b) a souhlas s jeho
zrušením,“.

Dosavadní písmena l) až p) se označují jako písmena m)
až q).

41. V § 82 odst. 2 se slova „§ 51 odst. 1“ nahrazují
slovy „§ 48a písm. b), § 51 odst. 1 a § 52“.

42. V příloze č. 2 se slova „Schopnost uvolňovat

nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po
odstraňování“ nahrazují slovem „Senzibilita*“, na
konci tabulky se doplňují slova „H15 Schopnost uvol-
ňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo
po odstraňování“ a pod tabulkou se doplňují slo-
va „* Pokud jsou k dispozici zkušební metody“.

43. V příloze č. 3 se slovo „Předúprava“ nahrazuje
slovem „Úprava“.

44. V příloze č. 9 nadpis zní: „Limitní hodnoty
koncentrací škodlivin ve vytěžených sedimentech
z vodních nádrží a koryt vodních toků“ a pod tabul-
kou se doplňuje věta „Laboratorní zkoušky pro účely
hodnocení splnění limitů stanovených touto přílohou
se provádějí podle norem uvedených v příloze č. 12
vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání od-
padů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,
a v příloze č. 6 vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách
použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění
vyhlášky č. 504/2004 Sb.“.

45. Příloha č. 11 zní:

„Příloha č. 11 k zákonu č. 185/2001 Sb.
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46. Doplňují se přílohy č. 12 a 13, které znějí:

„Příloha č. 12 k zákonu č. 185/2001 Sb.

Příloha č. 13 k zákonu č. 185/2001 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem dru-
hého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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