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ZÁKON

ze dne 14. září 2021,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie
v oblasti invazních nepůvodních druhů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

Čl. I

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, ve znění zákonného opatření předsednictva
České národní rady č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/
/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/
/1998 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/
/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/
/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/
/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/
/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 124/
/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/
/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/
/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/
/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/
/2014 Sb., zákona č. 175/2014 Sb., zákona č. 250/
/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 39/
/2015 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 123/
/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/
/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 403/
/2020 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 261/
/2021 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:

„l) prevencí a regulací zavlékání nebo vysazování
a šíření invazních nepůvodních druhů rostlin
a živočichů (dále jen „invazní nepůvodní druh“)
do krajiny v návaznosti na nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne
22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání
či vysazování a šíření invazních nepůvodních

druhů (dále jen „nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 1143/2014“),

m) stanovením podmínek používání cizích a místně
se nevyskytujících druhů v akvakultuře v ná-
vaznosti na nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze
dne 11. června 2007 o používání cizích a místně
se nevyskytujících druhů v akvakultuře, v plat-
ném znění, (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 708/
/2007“).“.

2. V § 3 odst. 1 písm. b) se za slova „část pří-
rody“ vkládají slova „vymezená v písmeni h)“ a slova
„(písmeno f)“ se zrušují.

3. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ , semena nebo jiná vývojová stádia
a jejich části“.

4. V části druhé se pod nadpis části druhé
vkládá označení a nadpis hlavy první, které znějí:

„HLAVA PRVNÍ

OBECNÁ ÚZEMNÍ A DRUHOVÁ OCHRANA
PŘÍRODY A KRAJINY, OCHRANA DŘEVIN,

JESKYNÍ A PALEONTOLOGICKÝCH
NÁLEZŮ“.

5. V § 4 odst. 3 se číslo „17“ nahrazuje čís-
lem „24“.

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

„(4) Orgán ochrany přírody posuzuje v rámci
závazného stanoviska podle odstavce 3 dotčení zá-
jmů chráněných podle částí druhé až páté tohoto
zákona. Navrhované využití nepůvodních druhů
dřevin v rámci lesních hospodářských plánů a lesních
hospodářských osnov posuzuje tak, aby nedošlo
k poškození přírodních stanovišť v jejich přirozeném
areálu rozšíření nebo původních druhů rostlin anebo
živočichů; v případěmodřínu opadavého a douglasky
tisolisté se jejich využití v lesích mimo území chrá-
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něná podle části třetí nebo čtvrté tohoto zákona řídí
jiným právním předpisem21c).“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

7. V § 5 odst. 2 se za slova „nevztahuje na“
vkládají slova „invazní nepůvodní druhy a nepůvodní
druhy, pro které byla stanovena opatření k regulaci
podle odstavce 6, a na“.

8. V § 5 odst. 4 se slova „geograficky nepůvod-
ního druhu rostliny či živočicha“ nahrazují slovy
„nepůvodního druhu“, na konci textu věty první se
doplňují slova „ , pokud jsou vysazovány v zastavě-
ném území obce a při využití vybraných nepůvod-
ních druhů ryb stanovených nařízením vlády vyda-
ným podle zákona o rybářství54)“ a věta poslední se
nahrazuje větou „Platnost povolení k záměrnému
rozšíření nepůvodního druhu do krajiny zaniká za-
řazením příslušného druhu na unijní seznam.“.

Poznámka pod čarou č. 54 zní:

„54) § 12 odst. 6 zákona č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

9. V § 5 odst. 5 se za slovo „živočichů“ vkládají
slova „(dále jen „kříženec“)“ a na konci textu od-
stavce se doplňují slova „ ; to neplatí pro křížence
druhů rostlin, pokud je vysazován v zastavěném
území obce“.

10. V § 5 odstavec 6 včetně poznámky pod ča-
rou č. 55 zní:

„(6) Orgán ochrany přírody může stanovit
opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo kří-
žence, je-li to s ohledem na místní dopady na přírodu
a krajinu nezbytné. V opatření k regulaci nepůvod-
ního druhu nebo křížence stanoví také podmínky
jeho provádění. Opatřením k regulaci nepůvodního
druhu nebo křížence není dotčeno opatření stano-
vené podle jiného právního předpisu55).

55) Například zákon č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu
reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky vý-
znamných druhů a umělých kříženců, určeného k ob-
nově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvise-
jících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním mate-
riálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně ně-

kterých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů.“.

11. V § 5 se za odstavec 6 vkládají nové od-
stavce 7 až 9, které včetně poznámky pod čarou
č. 56 znějí:

„(7) Pro účely vydání povolení podle od-
stavce 4 nebo 5 anebo stanovení opatření k regulaci
nepůvodního druhu nebo křížence podle odstavce 6
si orgán ochrany přírody v případě, že vydaným
povolením nebo stanoveným opatřením mohou být
dotčeny zájmy na lesním hospodaření, myslivosti
nebo rybářství, vyžádá závazné stanovisko přísluš-
ného orgánu státní správy podle jiného právního
předpisu56).

(8) Opatření k regulaci nepůvodního druhu
nebo křížence podle odstavce 6 provádí v rámci
běžné péče o pozemek jeho nájemce nebo jiný uži-
vatel, uživatel honitby nebo rybářského revíru (dále
jen „uživatel pozemku“). Není-li takového uživatele
pozemku, odpovídá za provedení opatření k regulaci
nepůvodního druhu nebo křížence podle odstavce 6
vlastník pozemku. Neprovede-li uživatel pozemku,
popřípadě jeho vlastník, opatření k regulaci nepů-
vodního druhu nebo křížence podle odstavce 6, ne-
provede-li je v souladu se stanovenými podmínkami,
není-li schopen provedení těchto opatření zajistit,
nelze-li to na něm spravedlivě požadovat nebo vy-
žaduje-li provedení těchto opatření činnost přesahu-
jící rámec běžné péče o pozemek, může provedení
těchto opatření zajistit orgán ochrany přírody; usta-
novení § 68 odst. 4 se použije obdobně.

(9) Vyžaduje-li provedení opatření k regulaci
nepůvodního druhu nebo křížence podle odstavce 6
činnost přesahující rámec běžné péče o pozemek,
orgán ochrany přírody může za účelem zajištění
provedení opatření k regulaci nepůvodního druhu
nebo křížence podle odstavce 6 uzavřít s uživatelem
pozemku, popřípadě jeho vlastníkem, písemnou do-
hodu podle § 68 odst. 2.

56) Zákon č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako od-
stavce 10 až 14.

12. V § 5 odst. 13 se číslo „8“ nahrazuje čís-
lem „12“.

Sbírka zákonů č. 364 / 2021Částka 162 Strana 4475



13. V § 5b odst. 4 se slova „Ministerstvo život-
ního prostředí“ nahrazují slovy „orgán ochrany pří-
rody“ a věta poslední se zrušuje.

14. V § 5b se na konci textu odstavce 5 doplňují
slova „prostřednictvím evidence druhové ochrany“.

15. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 57 zní:

„(2) Ochrana podle odstavce 1 se nevztahuje na
nepůvodní druhy dřevin při provádění opatření k je-
jich regulaci podle § 5 odst. 6 a na invazní nepůvodní
druhy dřevin při kácení a dalších zásazích nezbyt-
ných k předcházení nebo omezení jejich šíření podle
§ 13d až 13l. Ochrana podle odstavce 1 se dále ne-
vztahuje na případy kácení prováděného v rámci
úředních opatření nebo mimořádných rostlinolékař-
ských opatření k předcházení šíření nebo k vyhubení
škodlivých organismů rostlin podle zákona o rostli-
nolékařské péči57).

57) § 75 a 76 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

16. V § 13 odst. 1 se slova „svým rozhodnu-
tím“ nahrazují slovy „opatřením obecné povahy“
a slovo „rozhodnutí“ se nahrazuje slovy „opatření
obecné povahy“.

17. V části druhé se za hlavu první vkládá nová
hlava druhá, která včetně nadpisu a poznámek pod
čarou č. 58 až 60 zní:

„HLAVA DRUHÁ

POUŽÍVÁNÍ CIZÍCH A MÍSTNĚ
SE NEVYSKYTUJÍCÍCH DRUHŮ

V AKVAKULTUŘE A OCHRANA PŘÍRODY
A KRAJINY PŘED INVAZNÍMI

NEPŮVODNÍMI DRUHY

Díl 1

Používání cizích a místně se nevyskytujících
druhů v akvakultuře

§ 13a

(1) Žádost uvedenou v čl. 6 nařízení Rady (ES)
č. 708/2007 o povolení k přesunu cizího nebo místně
se nevyskytujícího druhu (dále jen „přesun“) podává
žadatel u orgánu ochrany přírody.

(2) Pro účely vydání povolení k přesunu si
orgán ochrany přírody k žádosti podle odstavce 1
vyžádá

a) vyjádření podle čl. 6 odst. 2 a čl. 7 nařízení
Rady (ES) č. 708/2007 od společné meziresortní
komise pro nepůvodní a invazní nepůvodní
druhy (dále jen „společná komise“),

b) vyjádření k délce doby sledování podle čl. 18
odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 od spo-
lečné komise a

c) závazné stanovisko krajské veterinární správy
a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského uvádějící, zda jsou naplněny po-
žadavky čl. 13 nebo 19 nařízení Rady (ES)
č. 708/2007 z hlediska jeho souladu s jinými
právními předpisy58).

(3) V případě výjimečného přesunu stanoví
orgán ochrany přírody lhůtu, v níž je žadatel povi-
nen předložit posouzení rizik pro životní prostředí
zpracované v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení Rady
(ES) č. 708/2007. Náklady spojené s posouzením ri-
zik pro životní prostředí nese žadatel. K předlože-
nému posouzení rizik pro životní prostředí si orgán
ochrany přírody vyžádá vyjádření společné komise
o riziku pro životní prostředí zpracované podle pří-
lohy II nařízení Rady (ES) č. 708/2007. Je-li riziko
spojené s navrhovaným výjimečným přesunem na
základě vyjádření společné komise střední nebo vy-
soké, navrhne společná komise opatření k jeho zmír-
nění. Navržená opatření ke zmírnění rizika stanoví
orgán ochrany přírody jako podmínky povolení vý-
jimečného přesunu. Do doby předložení posouzení
rizik pro životní prostředí a vydání vyjádření spo-
lečné komise může orgán ochrany přírody řízení
o žádosti přerušit.

(4) Orgán ochrany přírody na základě závaz-
ného stanoviska krajské veterinární správy nebo
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu země-
dělského podle odstavce 2 písm. c) rozhodne o pro-
vedení pokusného vypuštění. V rozhodnutí o prove-
dení pokusného vypuštění stanoví orgán ochrany
přírody v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení Rady
(ES) č. 708/2007 délku sledování a určí osobu od-
povědnou za toto sledování. O povolení k přesunu
rozhodne orgán ochrany přírody na základě vý-
sledků pokusného vypuštění. Podkladem pro roz-
hodnutí orgánu ochrany přírody je také vyjádření
společné komise podle čl. 18 odst. 3 nařízení Rady
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(ES) č. 708/2007, které se zveřejňuje prostřednictvím
evidence druhové ochrany.

(5) O provedení pokusného vypuštění může
orgán ochrany přírody rozhodnout také na základě
vyjádření společné komise, není-li v rozporu se zá-
vazným stanoviskem krajské veterinární správy nebo
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu země-
dělského.

(6) V rozhodnutí o provedení pokusného vy-
puštění nebo v povolení výjimečného přesunu sta-
noví orgán ochrany přírody délku trvání karantény.
Umístění cizího nebo místně se nevyskytujícího
druhu v akvakultuře do karantény může orgán
ochrany přírody na základě vyjádření společné ko-
mise jako podmínku povolení uložit také v případě
rutinního přesunu podle čl. 8 nařízení Rady (ES)
č. 708/2007.

(7) V případě výjimečného přesunu a pokus-
ného vypuštění předloží žadatel orgánu ochrany pří-
rody ke schválení rovněž pohotovostní plán zpraco-
vaný podle čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 708/2007.
Výrok o schválení pohotovostního plánu je součástí
povolení výjimečného přesunu a rozhodnutí o pro-
vedení pokusného vypuštění. Náležitosti a způsob
zpracování pohotovostního plánu stanoví Minister-
stvo životního prostředí prováděcím právním před-
pisem.

§ 13b

(1) Orgán ochrany přírody rozhodne o žádosti
ve lhůtě uvedené v čl. 10 odst. 1 nařízení Rady (ES)
č. 708/2007.

(2) Jedná-li se o přesun s možným vlivem na
sousední členský stát Evropské unie, který je na zá-
kladě závazného stanoviska krajské veterinární
správy a Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu zemědělského podle § 13a odst. 2 písm. c)
a vyjádření společné komise možné povolit, po-
stoupí orgán ochrany přírody žádost k rozhodnutí
Ministerstvu životního prostředí, které zajistí pro-
jednání navrženého přesunu s příslušnými orgány
dotčených členských států Evropské unie a Komisí
postupem podle čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 708/
/2007. Ministerstvo životního prostředí přeruší ří-
zení o žádosti do doby vyjádření Komise.

§ 13c

(1) Provedení opatření proti nepříznivým účin-
kům přesunu podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES)
č. 708/2007 zajistí ten, kdo cizí nebo místně se ne-
vyskytující druh v akvakultuře využívá; neučiní-li
tak, vyzve jej orgán ochrany přírody k nápravě,
a je-li to nezbytné, provedení opatření uloží rozhod-
nutím.

(2) Nastanou-li skutečnosti uvedené v čl. 12 na-
řízení Rady (ES) č. 708/2007, orgán ochrany přírody
vydané povolení k přesunu zruší.

(3) Pro účely vydání rozhodnutí podle od-
stavce 1 nebo 2 si orgán ochrany přírody vyžádá
závazné stanovisko orgánu státní správy rybářství
podle zákona o rybářství59).

(4) Platnost povolení k přesunu zaniká zařaze-
ním příslušného cizího nebo místně se nevyskytují-
cího druhu v akvakultuře na unijní seznam.

Díl 2

Ochrana přírody a krajiny
před invazními nepůvodními druhy

§ 13d

Využívání invazních nepůvodních druhů
na unijním seznamu

(1) Povolení k využívání invazního nepůvod-
ního druhu s významným dopadem na Evropskou
unii, který byl zařazen na unijní seznam (dále jen
„invazní nepůvodní druh na unijním seznamu“), po-
dle čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1143/2014 vydává orgán ochrany
přírody na žádost. Z žádosti musí být patrné, že
činnost, pro kterou má být povolení vydáno, splňuje
podmínky uvedené v čl. 8 odst. 2 a 3 nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. V po-
volení orgán ochrany přírody stanoví na základě čl. 8
odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1143/2014 podmínky využívání invazního
nepůvodního druhu; součástí povolení je také výrok
o schválení pohotovostního plánu. Náležitosti a způ-
sob zpracování pohotovostního plánu stanoví Minis-
terstvo životního prostředí prováděcím právním
předpisem.

(2) Povolení k využívání invazního nepůvod-
ního druhu na unijním seznamu může být uděleno
také zařízením, která invazní nepůvodní druh na
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unijním seznamu využívají pro vědeckou produkci
a následné léčebné účely ve smyslu čl. 8 odst. 1 na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/
/2014.

(3) Orgán ochrany přírody si k obdržené žá-
dosti vyžádá závazné stanovisko krajské veterinární
správy nebo Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu zemědělského z hlediska splnění podmínek
uvedených v čl. 8 odst. 2 a 3 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014.

(4) V případech uvedených v čl. 9 odst. 1 na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/
/2014 musí žádost obsahovat všechny údaje požado-
vané podle čl. 9 odst. 4 tohoto nařízení. Jsou-li dány
důvody a splněny podmínky uvedené v čl. 9 odst. 1
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1143/2014, podá orgán ochrany přírody Komisi
žádost o udělení oprávnění k provádění činností,
které nejsou uvedeny v čl. 8 odst. 1 tohoto nařízení.
Bez oprávnění vydaného Komisí nelze vydat povo-
lení podle čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 1143/2014. Do doby udělení
oprávnění Komisí orgán ochrany přírody řízení o žá-
dosti o povolení přeruší. Proti rozhodnutí, kterým
byla žádost o povolení podle čl. 9 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014
zamítnuta z toho důvodu, že Komisí nebylo uděleno
oprávnění, nelze podat opravný prostředek podle
správního řádu.

(5) Dozví-li se orgán ochrany přírody skuteč-
nosti uvedené v čl. 8 odst. 5 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, může vydané
povolení zrušit.

(6) Orgán ochrany přírody je oprávněn prová-
dět průběžné kontroly v zařízení, v němž probíhá
využívání invazního nepůvodního druhu na základě
vydaného povolení nebo na základě čl. 31 nebo 32
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1143/2014, z hlediska dodržování podmínek sta-
novených tímto nařízením nebo vydaným povole-
ním.

(7) Úřední kontroly podle čl. 15 odst. 2 a 3 na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/
/2014 provádějí orgány Celní správy České re-
publiky, krajská veterinární správa a Ústřední kon-
trolní a zkušební ústav zemědělský; informace o vý-
sledcích úředních kontrol předávají do evidence dru-
hové ochrany.

§ 13e

Mimořádná opatření

(1) V případech uvedených v čl. 10 odst. 1 na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/
/2014 vláda nařízením stanoví, mění a ruší mimo-
řádná opatření. V nařízení vláda stanoví, jaká z ome-
zení uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 mají být vůči
invaznímu nepůvodnímu druhu, jehož výskyt byl na
území České republiky zjištěn nebo jehož zavlečení
nebo vysazení na území České republiky bezpro-
středně hrozí, uplatňována a v jakém rozsahu. Pod-
kladem pro stanovení, změnu nebo zrušení mimo-
řádných opatření je odborné vyjádření společné ko-
mise.

(2) Ministerstvo životního prostředí

a) v případech uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/
/2014 poskytne Komisi a ostatním členským
státům Evropské unie informaci o přijatých
mimořádných opatřeních a

b) v souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 zajistí
provedení posouzení rizik.

§ 13f

Sledování výskytu a způsobu šíření
invazních nepůvodních druhů

(1) Sledování invazních nepůvodních druhů
a vyhodnocení míry jejich rozšíření na území České
republiky zajišťuje Agentura ochrany přírody a kra-
jiny České republiky (dále jen „Agentura“). Zjistí-li
orgány státní správy nebo pověřená osoba podle les-
ního zákona60) při své činnosti výskyt invazního ne-
původního druhu, bez zbytečného odkladu o tom
informují Agenturu. Agentura ve spolupráci s ostat-
ními orgány ochrany přírody shromažďuje informa-
ce o výskytu invazního nepůvodního druhu také od
odborných institucí a veřejnosti. Informace o vý-
skytu a rozšíření invazního nepůvodního druhu
Agentura zveřejňuje na svých internetových strán-
kách.

(2) Ministerstvo životního prostředí ve spolu-
práci s dalšími ústředními orgány státní správy zajistí
na území České republiky analýzu způsobů šíření
invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu.
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V souladu s čl. 13 odst. 2 a 4 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 zpracuje
a v souladu s čl. 13 odst. 5 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 následně
aktualizuje Ministerstvo životního prostředí ve spo-
lupráci s dalšími dotčenými ústředními orgány státní
správy Akční plán zaměřený na způsoby šíření in-
vazních nepůvodních druhů na unijním seznamu
(dále jen „akční plán“). Podkladem pro zpracování
akčního plánu je odborné vyjádření společné komise.
Akční plán schvaluje vláda. Schválený akční plán Mi-
nisterstvo životního prostředí bez zbytečného od-
kladu zašle Komisi.

§ 13g

Opatření při včasném zjištění výskytu invazních
nepůvodních druhů na unijním seznamu

(1) Dojde-li na území České republiky k včas-
nému zjištění zavlečení, vysazení nebo výskytu in-
vazního nepůvodního druhu na unijním seznamu,
poskytne Ministerstvo životního prostředí Komisi
a ostatním členským státům Evropské unie informaci
podle čl. 16 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1143/2014 bez zbytečného odkladu.
Ministerstvo životního prostředí rovněž informuje
Komisi a ostatní členské státy Evropské unie,
hrozí-li vážné riziko, že se invazní nepůvodní druh
na unijním seznamu, který se vyskytuje na území
České republiky, rozšíří na území jiného členského
státu Evropské unie.

(2) Ministerstvo životního prostředí v souladu
s čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1143/2014 stanoví rozhodnutím nebo
opatřením obecné povahy opatření k odstranění in-
vazního nepůvodního druhu na unijním seznamu,
jehož zavlečení, vysazení nebo výskyt byl včas zjiš-
těn. Za podmínek uvedených v čl. 18 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014
může Ministerstvo životního prostředí stanovit, že
opatření k odstranění invazního nepůvodního druhu
na unijním seznamu, jehož výskyt na území České
republiky byl včasně zjištěn, nebudou uplatňována;
v takovém případě stanoví, jaká izolační opatření
mají být přijata. Ministerstvo životního prostředí
bez zbytečného odkladu informuje o svém postupu
Komisi.

§ 13h

Regulace značně rozšířených invazních
nepůvodních druhů na unijním seznamu

(1) Za účelem regulace invazního nepůvodního
druhu na unijním seznamu, který je na území České
republiky značně rozšířen, vypracuje Ministerstvo
životního prostředí zásady regulace značně rozšíře-
ného invazního nepůvodního druhu na unijním
seznamu (dále jen „zásady regulace“). Podkladem
pro zpracování zásad regulace je odborné vyjádření
společné komise. Součástí zásad regulace je stanovení
postupů regulace a vymezení prioritních území,
v nichž je potřeba regulace s ohledem na výskyt a ší-
ření invazního nepůvodního druhu na unijním se-
znamu zvlášť naléhavá. Zásady regulace se aktuali-
zují na základě výsledků sledování podle § 13f
odst. 1, dostupných poznatků o způsobech regulace
nebo v souvislosti se změnami unijního seznamu.

(2) Bližší podmínky uplatňování zásad regulace
stanoví v rozsahu své územní působnosti příslušný
orgán ochrany přírody opatřením obecné povahy.
V opatření obecné povahy orgán ochrany přírody
upřesní zejména priority postupu regulace podle
podmínek daného území, jednotlivá opatření k regu-
laci značně rozšířeného invazního nepůvodního
druhu na unijním seznamu a, je-li to potřebné, lhůty
pro jejich provedení.

(3) Komerční využívání značně rozšířeného in-
vazního nepůvodního druhu na unijním seznamu je
možné jen na základě povolení orgánu ochrany pří-
rody a za splnění podmínek stanovených v čl. 19
odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1143/2014. V žádosti o povolení je žadatel
povinen uvést způsob navrhovaného využití a opa-
tření k zabránění šíření tohoto invazního nepůvod-
ního druhu na unijním seznamu ve všech fázích na-
kládání s ním.

§ 13i

Náhrada nákladů

Náhradu nákladů, které orgán ochrany přírody
vynaložil na opatření nezbytná k prevenci, minima-
lizaci nebo zmírnění nepříznivých dopadů na životní
prostředí, zdraví nebo majetek, vzniklých v důsledku
úniku a volného rozšiřování invazního nepůvodního
druhu způsobeného porušením povinnosti stano-
vené nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1143/2014 nebo tímto zákonem, včetně ná-
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hrady nákladů na obnovu poškozených ekosystémů,
je povinna příslušnému orgánu ochrany přírody
uhradit osoba, která stanovenou povinnost porušila.
Výši náhrady nákladů stanoví orgán ochrany pří-
rody rozhodnutím.

Společná ustanovení
o invazních nepůvodních druzích

§ 13j

(1) Pro účely vydání povolení k využívání in-
vazního nepůvodního druhu na unijním seznamu
podle čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1143/2014 si orgán ochrany přírody
v případě, že vydaným povolením mohou být do-
tčeny zájmy na lesním hospodaření, myslivosti nebo
rybářství, vyžádá k obdržené žádosti závazné stano-
visko příslušného orgánu státní správy podle jiného
právního předpisu56). Pokud opatřením obecné po-
vahy podle § 13h odst. 2 mohou být dotčeny zájmy
na lesním hospodaření, myslivosti nebo rybářství, je
příslušný orgán státní správy podle jiného právního
předpisu56) dotčeným orgánem k projednání návrhu
tohoto opatření obecné povahy.

(2) Vlastník nebo držitel jedince invazního ne-
původního druhu živočicha na unijním seznamu je
povinen pro účely prokázání toho, že jej měl v držení
již před zařazením tohoto druhu na unijní seznam,
zaregistrovat tohoto jedince prostřednictvím evi-
dence druhové ochrany. Registraci je nutno provést
do 1 roku ode dne zařazení druhu na unijní seznam.

(3) Vlastník nebo držitel jedince invazního ne-
původního druhu živočicha na unijním seznamu,
u něhož byl stanoven zákaz takový druh držet nebo
chovat, je oprávněn umístit jej do zařízení určeného
k tomu Ministerstvem životního prostředí. Umístě-
ním do zařízení přechází vlastnické právo k jedinci
invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním
seznamu na zařízení.

(4) Opatření k odstranění nebo izolaci invaz-
ního nepůvodního druhu na unijním seznamu po-
dle § 13g odst. 2 a opatření k regulaci značně roz-
šířeného invazního nepůvodního druhu na unijním
seznamu podle § 13h odst. 2 provádí v rámci běžné
péče o pozemek uživatel pozemku. Není-li takového
uživatele pozemku, odpovídá za provedení těchto
opatření vlastník pozemku. Neprovede-li uživatel
pozemku, popřípadě jeho vlastník, tato opatření, ne-
provede-li je v souladu se stanovenými podmínkami,

není-li schopen provedení těchto opatření zajistit,
nelze-li to na něm spravedlivě požadovat nebo vy-
žaduje-li provedení těchto opatření činnost přesahu-
jící rámec běžné péče o pozemek, může provedení
těchto opatření zajistit orgán ochrany přírody; usta-
novení § 68 odst. 4 se použije obdobně.

(5) Vyžaduje-li provedení opatření k odstranění
nebo izolaci invazního nepůvodního druhu na unij-
ním seznamu podle § 13g odst. 2 a opatření k regulaci
značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu
na unijním seznamu podle § 13h odst. 2 činnost
přesahující rámec běžné péče o pozemek, orgán
ochrany přírody může za účelem zajištění provede-
ní těchto opatření uzavřít s uživatelem pozemku,
popřípadě jeho vlastníkem, písemnou dohodu
podle § 68 odst. 2.

(6) Po provedení opatření k odstranění nebo
izolaci invazního nepůvodního druhu na unijním
seznamu podle § 13g odst. 2, opatření k regulaci
značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu
na unijním seznamu podle § 13h odst. 2 nebo jiného
zajištění invazního nepůvodního druhu je vlastník
nebo uživatel pozemku povinen postupovat tak,
aby nedošlo k jeho opětovnému rozšíření. Orgán
ochrany přírody může, je-li to účelné, vlastníka nebo
uživatele pozemku vyzvat, aby sám nebo ve spolu-
práci s orgánem ochrany přírody zajistil provedení
opatření k obnově dotčených ekosystémů podle
čl. 20 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1143/2014; k provedení těchto opatření
může orgán ochrany přírody uzavřít s vlastníkem
nebo uživatelem pozemku písemnou dohodu podle
§ 68 odst. 2. Jedince invazního nepůvodního druhu,
který byl odchycen nebo jinak odebrán z přírody
a krajiny, nelze do přírody a krajiny znovu vypustit
nebo využít způsobem, který by vedl k opětovnému
rozšíření invazního nepůvodního druhu.

§ 13k

(1) Návrh akčního plánu a zásad regulace zve-
řejňuje Ministerstvo životního prostředí na své
úřední desce. K návrhu akčního plánu nebo zásad
regulace může Ministerstvu životního prostředí
každý zaslat písemné připomínky. Lhůta pro zaslání
připomínek činí 60 dnů ode dne zveřejnění návrhu
akčního plánu nebo zásad regulace na úřední desce
Ministerstva životního prostředí; k připomínkám za-
slaným po lhůtě se nepřihlíží. Vyhodnocení zasla-
ných připomínek Ministerstvo životního prostředí
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zveřejní na svých internetových stránkách; v případě,
že připomínce nebylo vyhověno, zveřejní rovněž
důvod.

(2) Na internetových stránkách dotčených obcí
a krajů a způsobem v místě obvyklým se zveřejňují
informace o

a) včasném zjištění zavlečení, vysazení nebo vý-
skytu invazního nepůvodního druhu na unijním
seznamu,

b) opatřeních, která mají být přijata k odstranění
nebo izolaci invazního nepůvodního druhu na
unijním seznamu, jehož zavlečení, vysazení
nebo výskyt byl včas zjištěn, podle § 13g
odst. 2,

c) vyhlášení opatření obecné povahy, kterým se
stanoví bližší podmínky uplatňování zásad re-
gulace, a

d) opatřeních k regulaci invazního nepůvodního
druhu na unijním seznamu, který je na území
České republiky značně rozšířen, podle § 13h
odst. 2.

§ 13l

(1) V případech, kdy Česká republika bude vy-
zvána ke spolupráci týkající se invazního nepůvod-
ního druhu, který byl zařazen na vnitrostátní seznam
invazních nepůvodních druhů některého členského
státu Evropské unie a který tento členský stát určil
jako druh vyžadující posílenou regionální spolupráci
podle čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1143/2014, vláda nařízením stanoví
tento druh jako invazní nepůvodní druh vyžadující
regionální spolupráci. V nařízení může vláda stano-
vit, která z omezení uvedených v čl. 7 odst. 1 na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1143/2014 mají být vůči tomuto invaznímu nepů-
vodnímu druhu uplatňována a v jakém rozsahu.

(2) Ustanovení § 13f až 13h se použijí obdobně
na

a) invazní nepůvodní druh vyžadující regionální
spolupráci stanovený v nařízení vlády podle od-
stavce 1 a

b) invazní nepůvodní druh, který určí Komise
prováděcím aktem vydaným na základě čl. 11
odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1143/2014.

(3) Ustanovení § 13f se použije obdobně na
druh, který je

a) na území České republiky původní,

b) zařazen na vnitrostátní seznam invazních nepů-
vodních druhů některého členského státu
Evropské unie a

c) členským státem Evropské unie uvedeným v pís-
meni b) určen jako druh vyžadující posílenou
regionální spolupráci podle čl. 11 odst. 1 naří-
zení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1143/2014.

58) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

59) Zákon č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
60) § 28a zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších před-

pisů.“.

18. V § 16 odst. 1 písm. f), § 18a odst. 1
písm. a), § 26 odst. 1 písm. d), § 29 písm. e)
a v § 34 odst. 1 písm. d) se slovo „geograficky“ zru-
šuje.

19. V § 18a odst. 1 písm. a) se na konci textu
písmene doplňují slova „a cizím a místně se ne-
vyskytujícím druhům v akvakultuře“.

20. V § 26 odst. 1 písm. d), § 29 písm. e)
a v § 34 odst. 1 písm. d) se na konci textu písmene
doplňují slova „a cizích a místně se nevyskytujících
druhů v akvakultuře“.

21. V § 42 odst. 2 se slova „v přítomnosti po-
věřeného pracovníka nebo“ a věta druhá zrušují.

22. V § 42 se odstavec 3 včetně poznámky pod
čarou č. 16 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstav-
ce 3 a 4.

23. V § 45c odst. 2 se za slova „neplatí-li pro
ně“ vkládá slovo „přísnější“.

24. V § 45f odst. 1 a v § 79 odst. 3 písm. b) se
číslo „7“ nahrazuje číslem „10“.

25. V § 45h odst. 2 se text „§ 4 odst. 4“ nahra-
zuje textem „§ 4 odst. 5“
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26. V § 50 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Zákaz držení a dopravy se nevztahuje na
mrtvé jedince zvláště chráněného druhu živočicha,
jeho části nebo výrobku z něho, dovezeného do Čes-
ké republiky, pakliže držitel prokáže zákonný pů-
vod jedince v souladu s § 54 odst. 1 tohoto zákona.
Tyto zákazy se rovněž nevztahují na mrtvé jedince
zvláště chráněného druhu živočicha odebraného
z přírody na území České republiky před datem při-
stoupení k Evropské unii, pakliže držitel prokáže
zákonný původ jedince v souladu s právní úpravou
platnou v době jeho nabytí.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstav-
ce 6 a 7.

27. V § 61 odst. 1 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „na základě potvrzení o vzniku před-
kupního práva, které vydá Ministerstvo životního
prostředí a ve kterém uvede výčet pozemků označe-
ných údaji katastru nemovitostí, ke kterým má Čes-
ká republika předkupní právo, podle jednotlivých
katastrálních území a důvod vzniku předkupního
práva“.

28. V § 66 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Orgán ochrany přírody může ve zvláště
chráněném území, s výjimkou národních parků,
v ochranném pásmu zvláště chráněného území,
evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti nebo
v jejich částech rozhodnutím nebo opatřením obecné
povahy omezit nebo zakázat provádění ohňostrojů
nebo používání zábavní pyrotechniky z důvodů
umožnění nerušeného vývoje ekosystémů nebo je-
jich složek anebo biotopů, které jsou citlivé a zrani-
telné působením rušivých vlivů spojených s těmito
činnostmi.“.

29. Za § 72 se vkládají nové § 72a až 72d, které
včetně nadpisů znějí:

„Evidence chráněných území v základním registru
územní identifikace, adres a nemovitostí

§ 72a

(1) Účelovými územními prvky, o nichž se ve-
dou údaje v základním registru územní identifikace,
adres a nemovitostí (dále jen „registr územní identi-
fikace“), jsou

a) zvláště chráněná území,

b) zóny ochrany přírody národních parků,

c) zóny odstupňované ochrany přírody chráně-
ných krajinných oblastí,

d) klidová území národních parků,
e) ochranná pásma zvláště chráněných území,

f) evropsky významné lokality,

g) ptačí oblasti,
h) památné stromy,

i) ochranná pásma památných stromů,
j) smluvně chráněná území,
k) smluvně chráněné památné stromy.

(2) Editorem údajů o účelových územních
prvcích uvedených v odstavci 1 je Agentura.

§ 72b

(1) O zvláště chráněném území se v registru
územní identifikace vedou

a) identifikační údaje, kterými jsou
1. kód, který je zvláště chráněnému území při-

řazen v registru územní identifikace,

2. název a evidenční číslo zvláště chráněného
území, pod kterým je vedeno v ústředním
seznamu,

b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice a defi-
niční bod zvláště chráněného území,

c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky,

d) údaje o právním předpisu, kterým bylo zvláště
chráněné území vyhlášeno.

(2) O zónách ochrany přírody národního par-
ku se v registru územní identifikace vedou

a) identifikační údaje, kterými jsou
1. kód, který je zónám ochrany přírody národ-

ního parku přiřazen v registru územní iden-
tifikace,

2. název a evidenční číslo národního parku,
o jehož zóny ochrany se jedná, pod kterým
je tento národní park veden v ústředním
seznamu,

b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice a defi-
niční bod zón ochrany přírody národního
parku,

c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky,

d) údaje o právním předpisu, kterým byly zóny
ochrany přírody národního parku vyhlášeny.

(3) O zónách odstupňované ochrany přírody
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chráněné krajinné oblasti se v registru územní iden-
tifikace vedou

a) identifikační údaje, kterými jsou

1. kód, který je zónám odstupňované ochrany
přírody chráněné krajinné oblasti přiřazen
v registru územní identifikace,

2. název a evidenční číslo chráněné krajinné ob-
lasti, o jejíž zóny odstupňované ochrany se
jedná, pod kterým je tato chráněná krajinná
oblast vedena v ústředním seznamu,

b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice a defi-
niční bod zón odstupňované ochrany přírody
chráněné krajinné oblasti,

c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky,

d) údaje o právním předpisu, kterým byly zóny
odstupňované ochrany přírody chráněné kra-
jinné oblasti vyhlášeny.

(4) O klidovém území národního parku se v re-
gistru územní identifikace vedou

a) identifikační údaje, kterými jsou

1. kód, který je klidovému území národního
parku přiřazen v registru územní identifi-
kace,

2. název a evidenční číslo národního parku,
o jehož klidové území se jedná, pod kterým
je tento národní park veden v ústředním
seznamu,

b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice a defi-
niční bod klidového území národního parku,

c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky,

d) údaje o opatření obecné povahy, kterým bylo
klidové území národního parku vyhlášeno.

(5) O ochranném pásmu zvláště chráněného
území se v registru územní identifikace vedou

a) identifikační údaje, kterými jsou

1. kód, který je ochrannému pásmu zvláště
chráněného území přiřazen v registru územní
identifikace,

2. název a evidenční číslo zvláště chráněného
území, o jehož ochranné pásmo se jedná,
pod kterým je toto zvláště chráněné území
vedeno v ústředním seznamu,

b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice a defi-
niční bod ochranného pásma zvláště chráně-
ného území,

c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky,

d) údaje o právním předpisu, kterým bylo ochran-
né pásmo zvláště chráněného území vyhlášeno.

(6) O evropsky významné lokalitě se v registru
územní identifikace vedou

a) identifikační údaje, kterými jsou

1. kód, který je evropsky významné lokalitě
přiřazen v registru územní identifikace,

2. název a evidenční číslo evropsky významné
lokality, pod kterým je vedena v ústředním
seznamu,

b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice a defi-
niční bod evropsky významné lokality,

c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky,

d) údaje o právním předpisu, kterým byla evrop-
sky významná lokalita vyhlášena.

(7) O ptačí oblasti se v registru územní identi-
fikace vedou

a) identifikační údaje, kterými jsou

1. kód, který je ptačí oblasti přiřazen v registru
územní identifikace,

2. název a evidenční číslo ptačí oblasti, pod kte-
rým je vedena v ústředním seznamu,

b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice a defi-
niční bod ptačí oblasti,

c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky,

d) údaje o právním předpisu, kterým byla ptačí
oblast vyhlášena.

(8) O památném stromu se v registru územní
identifikace vedou

a) identifikační údaje, kterými jsou

1. kód, který je památnému stromu přiřazen
v registru územní identifikace,

2. název a evidenční číslo památného stromu,
pod kterým je veden v ústředním seznamu,

b) lokalizační údaj, kterým je definiční bod památ-
ného stromu,

c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky,

d) údaje o rozhodnutí o vyhlášení památného stro-
mu.

(9) O ochranném pásmu památného stromu se
v registru územní identifikace vedou

a) identifikační údaje, kterými jsou
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1. kód, který je ochrannému pásmu památného
stromu přiřazen v registru územní identifi-
kace,

2. název a evidenční číslo památného stromu,
o jehož ochranné pásmo se jedná, pod kte-
rým je tento památný strom veden v ústřed-
ním seznamu,

b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice a defi-
niční bod ochranného pásma památného stro-
mu,

c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky,

d) údaje o rozhodnutí o vyhlášení ochranného
pásma památného stromu.

(10) O smluvně chráněném území se v registru
územní identifikace vedou

a) identifikační údaje, kterými jsou

1. kód, který je smluvně chráněnému území
přiřazen v registru územní identifikace,

2. název a evidenční číslo smluvně chráněného
území, pod kterým je vedeno v ústředním
seznamu,

b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice a defi-
niční bod smluvně chráněného území,

c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky,

d) údaje o smlouvě, kterou byla ochrana tohoto
území zřízena.

(11) O smluvně chráněném památném stromu
se v registru územní identifikace vedou

a) identifikační údaje, kterými jsou

1. kód, který je smluvně chráněnému památ-
nému stromu přiřazen v registru územní
identifikace,

2. název a evidenční číslo smluvně chráněného
památného stromu, pod kterým je veden
v ústředním seznamu,

b) lokalizační údaj, kterým je definiční bod
smluvně chráněného památného stromu,

c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky,

d) údaje o smlouvě, kterou byla ochrana památ-
ného stromu zřízena.

§ 72c

(1) Orgány ochrany přírody předávají doku-
mentaci o účelových územních prvcích uvedených
v § 72a odst. 1 Agentuře. Zjistí-li Agentura, že pře-

daná dokumentace obsahuje chybné technické úda-
je, které neumožňují provedení evidence v registru
územní identifikace, vyzve příslušný orgán ochrany
přírody, aby do 30 dnů zjednal nápravu. Do doby
zjednání nápravy nelze evidenci provést.

(2) O údajích ústředního seznamu o vzniku
a poloze účelových územních prvků uvedených
v § 72a odst. 1 se má za to, že jsou zapsány v souladu
se skutečným právním stavem a že jsou úplné.

§ 72d

Informační systém ochrany přírody

(1) Zřizuje se informační systém ochrany pří-
rody. Informační systém ochrany přírody je infor-
mačním systémem veřejné správy. Správcem a provo-
zovatelem informačního systému ochrany přírody je
Agentura.

(2) Informační systém ochrany přírody je jed-
notný celostátní informační systém určený ke zpra-
cování údajů o ochraně přírody a krajiny vedený
především za účelem

a) podpory výkonu státní správy,

b) podávání zpráv a informací vyžadovaných
právními předpisy Evropské unie Komisi,

c) tvorby politik v oblasti ochrany přírody a kra-
jiny,

d) poskytování údajů o území pořizovatelům
územně analytických podkladů,

e) poskytování informací v oblasti ochrany pří-
rody a krajiny,

f) podpory vědy a výzkumu,

g) podpory péče o přírodu a krajinu.

(3) Součástí informačního systému ochrany pří-
rody jsou

a) nálezová databáze ochrany přírody, která slouží
k ukládání dat a publikaci výsledků o rozšíření
a stavu druhů, zejména zvláště chráněných, in-
vazních nepůvodních a evropsky významných
druhů a přírodních stanovišť,

b) evidence druhové ochrany, jejímž prostřednic-
tvím orgány ochrany přírody plní informační
povinnosti podle § 5b odst. 5 a § 56 odst. 7,
zajišťují evidenci osvědčení podle § 54 odst. 4
a vedou informace stanovené čl. 23 nařízení
Rady (ES) č. 708/2007 a čl. 24 odst. 1 písm. f)
a h) nařízení Evropského parlamentu a Rady
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(EU) č. 1143/2014; prostřednictvím evidence
druhové ochrany rovněž vlastník nebo držitel
jedince invazního nepůvodního druhu živočicha
na unijním seznamu provádí jeho registraci po-
dle § 13j odst. 2,

c) ústřední seznam, který slouží k evidenci údajů
stanovených v § 42 a 47,

d) jednotná evidence speleologických objektů,
která slouží k evidenci krasových a pseudokra-
sových jevů na území České republiky a shro-
mažďuje základní, polohové, měřické a popisné
údaje o jednotlivých lokalitách, dokumentaci,
přehled o významu lokalit, jejich využití a sta-
vu, možnosti ohrožení a výsledky výzkumu
a průzkumu lokalit,

e) evidence opatření péče o přírodu a krajinu,
která slouží k evidenci opatření ke zlepšení
stavu přírody a krajiny realizovaných z veřej-
ných finančních zdrojů a jako podklad pro je-
jich plánování a vedení informací podle čl. 24
odst. 1 písm. d), e), g) a i) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014.“.

30. V § 77 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) vydávají rozhodnutím nebo, pokud jde o blíže
neurčený okruh osob, opatřením obecné po-
vahy povolení k rozšiřování nepůvodního
druhu nebo křížence, nejde-li o křížence zvláště
chráněného druhu, do krajiny podle § 5 odst. 4
nebo 5,“.

31. V § 77 odst. 1 se za písmeno e) vkládají
nová písmena f) a g), která znějí:

„f) stanovují rozhodnutím nebo, pokud jde o blíže
neurčený okruh osob, opatřením obecné po-
vahy opatření k regulaci nepůvodního druhu
nebo křížence, nejde-li o křížence zvláště chrá-
něného druhu, podle § 5 odst. 6,

g) zajišťují provedení opatření k regulaci nepůvod-
ního druhu nebo křížence, nejde-li o křížence
zvláště chráněného druhu, podle § 5 odst. 8,“.

Dosavadní písmena f) až q) se označují jako písme-
na h) až s).

32. V § 77 odst. 1 písm. i) se číslo „2“ nahrazuje
číslem „3“.

33. V § 77 odst. 1 písmeno m) zní:

„m) vydávají opatření obecné povahy, kterým se vy-
hlašuje přechodně chráněná plocha podle § 13

odst. 1 z jiného důvodu, než je ochrana zájmu
chráněného v části páté tohoto zákona,“.

34. V § 77a odst. 4 se za písmeno b) vkládá
nové písmeno c), které zní:

„c) vydávají opatření obecné povahy, kterým se vy-
hlašuje přechodně chráněná plocha podle § 13
odst. 1 z důvodu ochrany zájmu chráněného
v části páté tohoto zákona,“.

Dosavadní písmena c) až x) se označují jako písme-
na d) až y).

35. V § 77a odst. 4 písm. j) se část věty za střed-
níkem včetně středníku zrušuje.

36. V § 77a odst. 4 se za písmeno t) vkládá nové
písmeno u), které zní:

„u) vydávají opatření obecné povahy k omezení
nebo zákazu provádění ohňostrojů nebo použí-
vání zábavní pyrotechniky podle § 66 odst. 3,“.

Dosavadní písmena u) až y) se označují jako písme-
na v) až z).

37. V § 77a odst. 5 se za písmeno b) vkládají
nová písmena c) až i), která znějí:

„c) vydávají rozhodnutím nebo, pokud jde o blíže
neurčený okruh osob, opatřením obecné po-
vahy povolení k rozšiřování křížence zvláště
chráněného druhu do krajiny podle § 5 odst. 5,

d) stanovují rozhodnutím nebo, pokud jde o blíže
neurčený okruh osob, opatřením obecné po-
vahy opatření k regulaci křížence zvláště chrá-
něného druhu podle § 5 odst. 6,

e) zajišťují provedení opatření k regulaci křížence
zvláště chráněného druhu podle § 5 odst. 8,

f) vydávají opatření obecné povahy, kterým se sta-
noví odchylný postup při ochraně ptáků, pokud
jde o blíže neurčený okruh osob, podle § 5b
odst. 4,

g) vydávají opatření obecné povahy, kterým sta-
noví bližší podmínky uplatňování zásad regu-
lace podle § 13h odst. 2,

h) rozhodují o povolení komerčního využívání
značně rozšířeného invazního nepůvodního
druhu na unijním seznamu podle čl. 19 odst. 2
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1143/2014,

i) zajišťují provedení opatření k regulaci invazního
nepůvodního druhu na unijním seznamu podle
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§ 13j odst. 4 a spolupracují na provedení opa-
tření k obnově dotčených ekosystémů podle
čl. 20 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1143/2014,“.

Dosavadní písmena c) až k) se označují jako písme-
na j) až r).

38. V § 77a odst. 5 písmeno r) zní:

„r) rozhodují o odebrání nedovoleně držených je-
dinců podle § 89.“.

39. V § 78 odst. 3 se na konci písmene l) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které
zní:

„m) vydávají opatření obecné povahy k omezení
nebo zákazu provádění ohňostrojů nebo použí-
vání zábavní pyrotechniky podle § 66 odst. 3.“.

40. V § 78 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Agentura dále na celém území České republiky po-
skytuje finanční příspěvky ze státního rozpočtu k za-
jištění ochrany přírody a krajiny podle § 2 odst. 2
v rozsahu požadavků stanovených Ministerstvem ži-
votního prostředí.“.

41. V § 78 se na konci odstavce 8 doplňuje věta
„Agentura a správy národních parků v obvodu své
územní působnosti podle odstavců 1 a 2 zajišťují
zpracování, projednávají a schvalují plány péče o pří-
rodní rezervace, přírodní památky a jejich ochranná
pásma podle § 38.“.

42. V § 78 se za odstavec 8 vkládají nové od-
stavce 9 a 10, které znějí:

„(9) Agentura na celém území České republiky,
mimo území národních parků a jejich ochranných
pásem, a správy národních parků v obvodu své
územní působnosti podle odstavce 2 na základě za-
dání Ministerstva životního prostředí zpracovávají
záměry na vyhlášení národních parků, chráněných
krajinných oblastí, národních přírodních rezervací,
národních přírodních památek nebo ochranných pá-
sem těchto zvláště chráněných území. Správy národ-
ních parků v obvodu své územní působnosti podle
odstavce 2 na základě zadání Ministerstva životního
prostředí zpracovávají, oznamují a projednávají zá-
měry na vyhlášení přírodních rezervací, přírodních
památek nebo ochranných pásem těchto zvláště
chráněných území.

(10) Agentura na celém území České republiky,
mimo území národních parků a jejich ochranných

pásem, a správy národních parků v obvodu své
územní působnosti podle odstavce 2

a) rozhodují o

1. povolení k přesunu,

2. provedení pokusného vypuštění podle § 13a
odst. 4 a 5,

3. umístění do karantény podle § 13a odst. 6,

4. uložení provedení opatření podle § 13c
odst. 1 a

5. zrušení vydaného povolení k přesunu podle
§ 13c odst. 2,

b) schvalují pohotovostní plán podle § 13a odst. 7
a

c) zajišťují provedení opatření k odstranění nebo
izolaci invazního nepůvodního druhu na unij-
ním seznamu podle § 13g odst. 2.“.

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako od-
stavce 11 až 13.

43. V § 78a odst. 2 písm. e) se část věty za
středníkem včetně středníku zrušuje.

44. V § 79 odst. 3 písm. c) se slova „8 až 11“
nahrazují slovy „11 až 14“.

45. V § 79 odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:

„d) rozhoduje o povolení k využívání invazního ne-
původního druhu na unijním seznamu podle
§ 13d odst. 1, podává Komisi žádost o udělení
oprávnění podle § 13d odst. 4 a rozhoduje
o zrušení povolení podle § 13d odst. 5,“.

Dosavadní písmena d) až v) se označují jako písme-
na e) až w).

46. V § 79 odst. 3 písmeno f) zní:

„f) oznamuje a projednává záměry na vyhlášení ná-
rodních parků, chráněných krajinných oblastí,
národních přírodních rezervací, národních pří-
rodních památek nebo ochranných pásem
těchto zvláště chráněných území,“.

47. V § 79 odst. 3 písm. h) se slovo „vyhlášky“
nahrazuje slovy „opatření obecné povahy“ a slova
„ , vymezují nebo mění zóny ochrany přírody ná-
rodního parku podle § 18 odst. 5 nebo zóny ochrany
přírody chráněné krajinné oblasti podle § 27 odst. 2“
se zrušují.

48. V § 79 odst. 3 písm. j) se slova „zajišťuje
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zpracování“ nahrazují slovem „projednává“ a slova
„a zajišťuje jejich realizaci ve spolupráci s Agenturou
a se správami národních parků“ se zrušují.

49. V § 79 odst. 3 písm. l) se slova „ , dále pří-
rodních památek a přírodních rezervací nebo jejich
ochranných pásem na území národních parků a jejich
ochranných pásem“ a slova „a dále přírodních pa-
mátek a přírodních rezervací nebo jejich ochranných
pásem na území národních parků a jejich ochranných
pásem“ zrušují a na konci textu písmene l) se do-
plňují slova „podle § 42“.

50. V § 79 odst. 3 písm. l) se část věty za střed-
níkem včetně středníku zrušuje.

51. V § 79 odst. 3 se na začátek písmene q)
vkládají slova „vydává potvrzení o vzniku předkup-
ního práva státu, podává na jeho základě návrh na
zápis předkupního práva do katastru nemovitostí a“.

52. V § 79 odst. 5 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:

„f) stanoví náležitosti a způsob zpracování pohoto-
vostního plánu podle § 13a odst. 7 a § 13d
odst. 1,“.

Dosavadní písmena f) až w) se označují jako písme-
na g) až x).

53. V § 79 odst. 5 písm. g) se za slovo „vyme-
zují“ vkládají slova „nebo mění“ a text „§ 17 odst. 2“
se nahrazuje textem „§ 18 odst. 5“.

54. V § 79 odst. 5 se na konci textu písmene h)
doplňují slova „a dále vyhlašují nebo zrušují pří-
rodní památky a přírodní rezervace nebo jejich
ochranná pásma na pozemcích, které tvoří součást
objektů důležitých pro obranu státu, není-li přísluš-
né Ministerstvo obrany nebo Agentura“.

55. V § 79 odst. 5 písm. i) se číslo „5“ nahrazuje
číslem „4“.

56. V § 79 se doplňují odstavce 6 až 8, které
znějí:

„(6) Ministerstvo životního prostředí je ústřed-
ním orgánem státní správy odpovědným za prová-
dění nařízení Rady (ES) č. 708/2007. Ministerstvo
životního prostředí plní úkoly příslušného orgánu
pověřeného uplatňováním nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014.

(7) Ministerstvo životního prostředí po dohodě
s Ústřední veterinární správou Státní veterinární

správy z hlediska ochrany zvířat a požadavků vete-
rinární péče určí zařízení, do nichž lze umisťovat
jedince invazního nepůvodního druhu živočicha,
který byl zařazen na unijní seznam, u něhož byl
stanoven zákaz takový druh držet nebo chovat.
Určit lze pouze zařízení, která splňují podmínky
stanovené v čl. 8 odst. 2 a 3 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. Ministerstvo
životního prostředí vede evidenci určených zařízení
a zveřejňuje ji na svých internetových stránkách.

(8) Ministerstvo životního prostředí jako svůj
poradní orgán v oblasti prevence a zmírnění ne-
příznivých vlivů invazních nepůvodních druhů zři-
zuje společnou komisi. Předsedu a členy společné
komise jmenuje ministr životního prostředí po do-
hodě s ministrem zemědělství ze zástupců obou mi-
nisterstev a z dalších odborníků v oblasti invazních
nepůvodních druhů navržených z řad pracovníků
dalších dotčených orgánů státní správy, vědeckých
a jiných odborných pracovišť. Další podrobnosti
o složení společné komise stanoví její statut, její čin-
nost se řídí jednacím řádem; statut i jednací řád
společné komise vydává Ministerstvo životního
prostředí v dohodě s Ministerstvem zemědělství.
Společná komise plní úkoly poradního výboru podle
čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 708/2007.“.

57. V § 80 odst. 1 se za slova „právních před-
pisů“ vkládají slova „ , přímo použitelných předpisů
Evropské unie,“ a slova „odebírat nedovoleně držené
jedince“ se nahrazují slovy „rozhodnout o odebrání
nedovoleně držených jedinců“.

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

„(2) Inspekce provádí průběžné kontroly pod-
mínek používání cizích a místně se nevyskytujících
druhů v akvakultuře podle nařízení Rady (ES)
č. 708/2007, využívání invazních nepůvodních druhů
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1143/2014 a poskytuje odbornou podporu orgá-
nům státní správy vykonávajícím úřední kontroly
podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1143/2014.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstav-
ce 3 a 4.

59. V § 81 odst. 7 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:

„e) zastavit ve zvláště chráněném území, ochran-
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ném pásmu zvláště chráněného území, evropsky
významné lokalitě nebo ptačí oblasti, mimo dál-
nice, silnice a místní komunikace, motorové vo-
zidlo a obytný přívěs, jiné vozidlo nebo loď, je-
-li důvodné podezření, že byl porušen zákaz
vjezdu a setrvávání motorových vozidel a obyt-
ných přívěsů, zákaz vjezdu jiných vozidel nebo
zákaz splouvání stanovený tímto zákonem,
nebo je-li důvodné podezření, že došlo k vjezdu
motorového vozidla a obytného přívěsu, jiného
vozidla nebo lodě, který je vázán na předchozí
souhlas orgánu ochrany přírody, bez tohoto
souhlasu,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

60. V § 87 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno m),
které zní:

„m) zavleče, vysadí nebo šíří invazní nepůvodní
druh na unijním seznamu.“.

61. V § 87 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena j) až m), která
znějí:

„j) úmyslně rozšíří do krajiny jedince nepůvodního
druhu nebo křížence bez povolení orgánu
ochrany přírody podle § 5 odst. 4 nebo 5 nebo
v rozporu s ním,

k) neprovede opatření proti nepříznivým účinkům
uložená rozhodnutím vydaným na základě
§ 13c odst. 1,

l) provede přesun bez povolení orgánu ochrany
přírody nebo v rozporu s ním, nebo

m) v případě nepředvídané události s nepříznivými
účinky na životní prostředí nebo na původní
populace nepostupuje podle pohotovostního
plánu vypracovaného podle čl. 17 nařízení Rady
(ES) č. 708/2007.“.

62. V § 87 odst. 3 písm. f) a § 88 odst. 2
písm. h) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

63. V § 87 se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena p) až r), která
znějí:

„p) úmyslně poruší některý ze zákazů podle čl. 7
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1143/2014,

q) poruší podmínky povolení k využívání invaz-
ního nepůvodního druhu na unijním seznamu

nebo nepostupuje podle pohotovostního plánu
v případě úniku nebo rozšíření invazního nepů-
vodního druhu na unijním seznamu v rozporu
s čl. 8 odst. 2 nebo 3 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, nebo

r) poruší omezení stanovené nařízením vlády po-
dle § 13e odst. 1.“.

64. V § 88 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena o) až s), která
znějí:

„o) rozšíří do krajiny jedince nepůvodního druhu
nebo křížence bez povolení orgánu ochrany
přírody podle § 5 odst. 4 nebo 5 nebo v rozporu
s ním,

p) neprovede opatření proti nepříznivým účinkům
uložená rozhodnutím vydaným na základě
§ 13c odst. 1,

q) provede přesun bez povolení orgánu ochrany
přírody nebo v rozporu s ním,

r) v případě nepředvídané události s nepříznivými
účinky na životní prostředí nebo na původní
populace nepostupuje podle pohotovostního
plánu vypracovaného podle čl. 17 nařízení Rady
(ES) č. 708/2007, nebo

s) zavleče, vysadí nebo šíří invazní nepůvodní
druh na unijním seznamu.“.

65. V § 88 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena q) až s), která
znějí:

„q) poruší některý ze zákazů podle čl. 7 odst. 1 na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1143/2014,

r) poruší podmínky povolení k využívání invaz-
ního nepůvodního druhu na unijním seznamu
nebo nepostupuje podle pohotovostního plánu
v případě úniku nebo rozšíření invazního nepů-
vodního druhu na unijním seznamu v rozporu
s čl. 8 odst. 2 nebo 3 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, nebo

s) poruší omezení stanovené nařízením vlády po-
dle § 13e odst. 1.“.

66. Na konci textu nadpisu § 89 se doplňují
slova „a jedinců invazních nepůvodních druhů“.

67. V § 89 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Orgán ochrany přírody může odebrat je-
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dince invazního nepůvodního druhu živočicha na
unijním seznamu, pokud,

a) jde-li o jedince v zájmovém chovu,

1. vlastník nesplňuje podmínky stanovené
v čl. 31 odst. 1 nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 1143/2014 pro to,
aby si jej mohl ponechat v držení do konce
jeho přirozeného života, nebo

2. při jeho přepravě na území Evropské unie
neprokáže jeho vlastník, že jej měl v držení
již v době před zařazením druhu na unijní
seznam, nebo

b) jde-li o jedince v chovu pro obchodní účely,

1. jeho držitel nepřijme opatření uvedená
v čl. 32 odst. 1 nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 1143/2014, nebo

2. jeho držitel jej neprodá nebo nepředá do ně-
kterého ze zařízení uvedených v čl. 32 odst. 1
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1143/2014, případně jej neutratí či
neusmrtí ve stanovené lhůtě.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstav-
ce 3 a 4.

68. V § 89 odstavec 3 zní:

„(3) Ustanovení § 71 odst. 3 se pro řízení o ode-
brání nedovoleně drženého jedince zvláště chráně-
ného druhu rostlin, živočichů a ptáků a jedince in-
vazního nepůvodního druhu živočicha na unijním
seznamu nepoužije.“.

69. V § 89 se na konci odstavce 4 doplňují věty
„Převádí-li stát odebranou věc podle odstavce 1 na
nového nabyvatele, posoudí Ministerstvo životního
prostředí při uzavírání smlouvy o převodu odebrané
věci podle odstavce 1, je-li dán důvod k udělení vý-
jimky ze zákazů podle § 56 odst. 1. Je-li důvod
k udělení výjimky ze zákazů podle § 56 odst. 1
dán, ve smlouvě o převodu odebrané věci podle od-
stavce 1 smluvní strany vymezí podmínky, které ve
svém rozsahu nahrazují výjimku ze zákazů podle
§ 56 odst. 1.“.

70. V § 90 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Vydává-li Ministerstvo životního prostředí
opatření obecné povahy podle tohoto zákona pro
celé území České republiky nebo pro území více
krajů, vyvěsí veřejnou vyhlášku, kterou se doručuje

návrh opatření obecné povahy, a veřejnou vyhlášku,
kterou se opatření obecné povahy oznamuje, pouze
na své úřední desce a na úředních deskách krajských
úřadů, jichž se opatření obecné povahy týká. Při
projednávání takového návrhu opatření obecné po-
vahy mají krajské úřady postavení dotčeného orgánu
podle správního řádu.“.

Dosavadní odstavce 5 až 18 se označují jako odstav-
ce 6 až 19.

71. V § 90 se na konci textu odstavce 15
doplňují slova „ , a to včetně dálkového přístupu
k nim“.

72. V § 90 se za odstavec 18 vkládají nové od-
stavce 19 až 23, které znějí:

„(19) Ochrana podle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10
odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2,
§ 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 3, § 46
odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 se nevztahuje
na činnosti prováděné pracovníky orgánů ochrany
přírody v zájmu ochrany přírody v rámci

a) opatření na zachování nebo zlepšení stavu před-
mětů ochrany ve zvláště chráněných územích,

b) opatření na zabezpečení zvláště chráněných
území před nepříznivými vlivy okolí v jejich
ochranných pásmech,

c) zjišťování údajů o dosavadním stavu a vývoji
předmětů ochrany ve zvláště chráněných úze-
mích a

d) provádění opatření ve zvláště chráněných úze-
mích a jejich ochranných pásmech z některého
z důvodů stanovených v § 56 odst. 2.

(20) Ochrana podle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10
odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29, 34, § 35 odst. 2, § 36
odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 3, § 46 odst. 2,
§ 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 se dále nevztahuje na
činnosti prováděné v rámci

a) zásahů orgánu ochrany přírody prováděných na
základě § 68 odst. 3 prostřednictvím jiné fy-
zické nebo právnické osoby a

b) dohod uzavíraných s jinými fyzickými nebo
právnickými osobami k provádění činností uve-
dených v § 77a odst. 4 písm. e) a k) a § 78
odst. 5, 10 a 11.

(21) Činnosti podle odstavců 19 a 20 mohou
být prováděny jen tehdy, pokud neexistuje jiné
uspokojivé řešení, prováděné činnosti neovlivní do-
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sažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hledis-
ka ochrany a jsou v souladu s cíli ochrany zvláště
chráněných území.

(22) Uzavře-li orgán ochrany přírody s vlastní-
kem nebo nájemcem pozemku dohodu k provádění
péče o pozemky podle § 68 odst. 2 a v rámci této
dohody prověří a, vyžaduje-li to zájem na ochraně
přírody a krajiny, stanoví podmínky odchylného po-
stupu u ochrany ptáků podle § 5b odst. 1, povolení
kácení dřevin podle § 8 odst. 1, výjimky podle § 10
odst. 2, povolení podle § 10 odst. 3, souhlasu podle
§ 37 odst. 1 až 3, výjimky ze zákazů ve zvláště chrá-
něných územích podle § 43 odst. 1, souhlasu podle
§ 44 odst. 3 nebo § 44b, souhlasu podle § 45c odst. 2,
souhlasu podle § 46 odst. 2 nebo 3, souhlasu podle
§ 50 odst. 3, povolení podle § 51 odst. 2, souhlasu
podle § 54 odst. 3 nebo výjimky podle § 56 odst. 1,
nahrazuje tato dohoda vydání příslušného odchyl-
ného postupu, povolení, souhlasu nebo výjimky.

(23) Je-li to z důvodu zajištění péče o rostliny,
živočichy, přírodní stanoviště, zvláště chráněná
území podle § 38 nebo 38a nebo v rámci provádění
opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo kří-
žence nezbytné, jsou orgány ochrany přírody opráv-
něny provádět vypalování porostů. Při vypalování
jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti,
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Vy-
palování porostů včetně navrhovaných opatření jsou
povinny předem oznámit místně příslušnému hasič-
skému záchrannému sboru kraje, který může stano-
vit další podmínky.“.

Dosavadní odstavec 19 se označuje jako odstavec 24.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Opatření obecné povahy vydaná Minister-
stvem životního prostředí na základě § 5b odst. 4
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají
v platnosti po dobu v nich stanovenou; k jejich
změně nebo zrušení jsou oprávněné orgány ochrany
přírody příslušné k jejich vydání podle zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

2. Registraci podle § 13j odst. 2 zákona č. 114/
/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, pokud jde o jedince invazního

nepůvodního druhu živočicha, který byl zařazen na
unijní seznam přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, provede jeho vlastník nebo držitel do 1 roku
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 114/1992
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, se použije i pro zápis předkupních
práv, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a nebyla do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona zapsána.

4. Pokud v dokumentaci o zvláště chráněných
územích, zónách ochrany přírody národních parků,
zónách odstupňované ochrany přírody chráněných
krajinných oblastí, klidových územích národních
parků, ochranných pásmech zvláště chráněných
území, evropsky významných lokalitách, ptačích ob-
lastech, památných stromech a jejich ochranných
pásmech, smluvně chráněných územích a smluvně
chráněných památných stromech (dále jen „chráněná
lokalita“) předané do ústředního seznamu ochrany
přírody (dále jen „ústřední seznam“) orgánem ochra-
ny přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, nejsou obsaženy

a) seznam souřadnic v souřadnicovém systému
jednotné trigonometrické sítě katastrální podle
nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geo-
detických referenčních systémů a státních ma-
pových děl závazných na území státu a zásadách
jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/
/2011 Sb., vrcholů uzavřených geometrických
obrazců s přímými stranami s uvedením způ-
sobu určení souřadnic a přesnosti, kterými jsou
stanoveny hranice zvláště chráněných území,
zón ochrany přírody národních parků, zón od-
stupňované ochrany přírody chráněných krajin-
ných oblastí, klidových území národních parků,
ochranných pásem zvláště chráněných území,
evropsky významných lokalit, ptačích oblastí,
smluvně chráněných území nebo ochranných
pásem památných stromů anebo poloha definič-
ního bodu památného stromu nebo smluvně
chráněného památného stromu, nebo

b) kopie katastrální mapy platné v době vyhlášení
s vyznačením hranic zvláště chráněných území,
zón ochrany přírody národních parků, zón od-
stupňované ochrany přírody chráněných krajin-
ných oblastí, klidových území národních parků,
ochranných pásem zvláště chráněných území,
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evropsky významných lokalit, ptačích oblastí,
smluvně chráněných území nebo ochranných
pásem památných stromů anebo poloha definič-
ního bodu památného stromu nebo smluvně
chráněného památného stromu,

převezme Agentura ochrany přírody a krajiny Čes-
ké republiky (dále jen „Agentura“) do ústředního
seznamu katastrální mapu, která tvoří přílohu pří-
slušného plánu péče o zvláště chráněné území, zpra-
covaného v souladu s prováděcím právním předpi-
sem k zákonu č. 114/1992 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Není-
-li pro zvláště chráněné území zpracován plán péče,
jehož přílohu tvoří katastrální mapa, vyzve Agentura
do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
příslušný orgán ochrany přírody k dodatečnému
předání alespoň jednoho z dokumentů podle pís-
mene a) nebo b) do ústředního seznamu. Příslušný
orgán ochrany přírody předá na základě výzvy jím
ověřený dokument podle písmene a) nebo b) do
ústředního seznamu nejpozději do 18 měsíců ode
dne obdržení výzvy.

5. Zvláště chráněná území, evropsky významné
lokality, ptačí oblasti, památné stromy, smluvně
chráněná území a smluvně chráněné památné
stromy, u kterých nebude do 5 let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona dokumentace uložená
v ústředním seznamu obsahovat dokumenty uvedené
v bodě 4, zanikají dnem následujícím po dni, kterým
uplyne tato lhůta. To neplatí, nebude-li dokumen-
tace uložená v ústředním seznamu obsahovat doku-
menty uvedené v bodě 4 pouze v případě zón ochra-
ny přírody národních parků, zón odstupňované
ochrany přírody chráněných krajinných oblastí, kli-
dových území národních parků, ochranných pásem
zvláště chráněných území nebo ochranných pásem
památných stromů.

6. Agentura zapíše údaje o chráněné lokalitě do
informačního systému územní identifikace nejpoz-
ději do 30 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona. Do 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona zajistí Český úřad zeměměřický a katas-
trální ve spolupráci s Agenturou provedení kontrol
a odstranění nesouladů mezi údaji o chráněné loka-
litě zapsanými do informačního systému územní
identifikace a údaji vedenými v katastru nemovitostí.
Pokud z provedených kontrol vyplyne, že v katastru
nemovitostí jsou zapsány údaje o již zaniklých chrá-
něných lokalitách, oznámí Agentura příslušnému ka-

tastrálnímu úřadu jejich zánik do 37 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona. Po provedení kon-
trol a odstranění nesouladů, nejpozději do 38 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, Český úřad
zeměměřický a katastrální sdělením ve Sbírce zákonů
vyhlásí den, kdy dojde k zápisu údajů o chráněné
lokalitě do základního registru územní identifikace,
adres a nemovitostí.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání

Čl. III

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona
č. 193/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 30/1998 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zá-
kona č. 413/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb., zákona
č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 255/2017 Sb., zákona
č. 302/2017 Sb. a zákona č. 501/2020 Sb., se mění
takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. f) se číslo „8“ nahrazuje
číslem „9“.

2. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně po-
známky pod čarou č. 36 zní:

„k) provádění opatření k regulaci nepůvodního
druhu zvířete nebo opatření k odstranění, izo-
laci nebo regulaci invazního nepůvodního
druhu zvířete, který byl zařazen na unijní se-
znam invazních nepůvodních druhů s význam-
ným dopadem na Evropskou unii36) stanove-
ných podle jiného právního předpisu4c).

36) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/
/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlé-
kání či vysazování a šíření invazních nepůvodních
druhů.“.

3. V § 14 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Ustanovení odstavce 1 písm. f), j), k) a l)
a zákaz odchytu pomocí sítí a smyček se nevztahuje
na provádění opatření k regulaci nepůvodního druhu
zvířete a opatření k odstranění, izolaci nebo regulaci
invazního nepůvodního druhu zvířete, který byl za-
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řazen na unijní seznam invazních nepůvodních
druhů s významným dopadem na Evropskou unii24)
stanovených podle jiného právního předpisu4c), po-
kud je přitom zabezpečeno, že účinek opatření se
bude vztahovat cíleně na stanovený druh zvířete a ne-
způsobí utrpení jiným zvířatům.“.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako od-
stavce 5 až 10.

4. V § 27 odst. 1 písm. j) a v § 27a odst. 1
písm. h) se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

5. V § 27a odst. 20 se číslo „14“ nahrazuje
číslem „15“.

ČÁST TŘETÍ

Změna lesního zákona

Čl. IV

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a do-
plnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zá-
kona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona
č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014
Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb.,
zákona č. 62/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zá-
kona č. 225/2017 Sb., zákona č. 90/2019 Sb., zákona
č. 314/2019 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona
č. 609/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 23 odst. 1 se slovo „geograficky“ zrušuje
a na konci odstavce se doplňuje věta „Závazné sta-
novisko ústřední orgán státní správy ochrany pří-
rody nevydá v případě zavádění modřínu opadavého
a douglasky tisolisté, nejde-li o jejich zavádění na
území chráněných podle části třetí nebo čtvrté zá-
kona o ochraně přírody a krajiny.“.

2. V § 27 odst. 1 se za větu druhou vkládají věty
„V rámci schvalování lesních hospodářských plánů
orgán státní správy lesů posuzuje navrhované využití
modřínu opadavého a douglasky tisolisté, nejde-li
o jejich využití na území chráněných podle části třetí
nebo čtvrté zákona o ochraně přírody a krajiny. Na-

vrhované využití vybraných nepůvodních druhů
dřevin posuzuje tak, aby nedošlo k poškození pří-
rodních stanovišť v jejich přirozeném areálu rozší-
ření nebo původních druhů rostlin anebo živoči-
chů.“.

3. Za § 28 se vkládají nové § 28a a 28b, které
včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 41 znějí:

„§ 28a

Pověřená osoba

(1) Pro účely tohoto zákona se pověřenou oso-
bou rozumí organizační složka státu nebo právnická
osoba pověřená ministerstvem prováděním odbor-
ných činností stanovených v odstavci 3.

(2) Pověřenou osobou může být organizační
složka státu zřízená podle zákona o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích
podléhající dohledu a kontrole ministerstva nebo
právnická osoba, která má nejméně 10 let praxe s pro-
váděním inventarizace lesů a která je způsobilá

a) v rámci inventarizace lesů sledovat výskyt in-
vazního nepůvodního druhu dřeviny a získané
údaje zpracovávat,

b) sledovat nepříznivé dopady působené invazním
nepůvodním druhem dřeviny na stav a vývoj
lesních ekosystémů,

c) vyhodnocovat účinnost opatření k regulaci
značně rozšířených invazních nepůvodních
druhů dřeviny podle zákona o ochraně přírody
a krajiny41) realizovaných k minimalizaci do-
padů invazního nepůvodního druhu dřeviny,

d) vést přehled o výskytu a šíření invazních nepů-
vodních druhů dřevin rostoucích v lesích na
území České republiky a o dalších nepůvodních
druzích dřevin, u kterých je vzhledem k jejich
vlastnostem možné očekávat rozvoj invazního
chování, a tento přehled každoročně poskytovat
Agentuře ochrany přírody a krajiny České re-
publiky, a

e) ve spolupráci s Ministerstvem životního pro-
středí a Agenturou ochrany přírody a krajiny
České republiky shromažďovat a zpracovávat
odborné údaje; praxe v této nebo obdobné
spolupráci činí nejméně 5 let.

(3) Pověřená osoba

a) shromažďuje, zpracovává a poskytuje údaje
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o výsledcích sledování výskytu invazního nepů-
vodního druhu dřeviny,

b) zajišťuje aktuálnost, bezpečnost a ochranu údajů
vedených v rámci přehledu podle odstavce 2
písm. d) před jejich poškozením, zneužitím
nebo ztrátou,

c) vyhodnocuje dopady invazního nepůvodního
druhu dřeviny na stav a vývoj lesních eko-
systémů,

d) vyhodnocuje účinnost regulačních opatření rea-
lizovaných k minimalizaci dopadů invazního
nepůvodního druhu dřeviny,

e) přijímá oznámení orgánů státní správy a vlast-
níků lesů o výskytu a nepříznivých dopadech
invazního nepůvodního druhu dřeviny a o účin-
nosti regulačních opatření realizovaných k mini-
malizaci dopadů invazního nepůvodního druhu
dřeviny,

f) předává údaje a poznatky získané v rámci vý-
konu své činnosti Agentuře ochrany přírody
a krajiny České republiky a

g) v případě zrušení nebo zániku pověření předá
veškeré údaje a doklady ministerstvu a o tomto
předání provede zápis.

§ 28b

(1) Ministerstvo zruší pověření pověřené osobě,
jestliže pověřená osoba
a) opakovaně poruší povinnost stanovenou

v tomto zákoně,
b) změní-li se okolnosti rozhodné pro její pově-

ření, nebo
c) ukončí-li pověřená osoba provádění odborných

činností podle § 28a odst. 3.

(2) Pověření pověřené osoby zaniká zánikem
organizační složky státu nebo právnické osoby.

41) § 13h odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

4. V § 39 odstavec 2 zní:

„(2) Lesní stráž je při své činnosti oprávněna
a) zastavit dopravní prostředek, je-li důvodné po-

dezření, že osoba užívající dopravní prostředek
porušuje ustanovení tohoto zákona,

b) v souvislosti s výkonem dohledu dle § 39
odst. 1 písm. b) požadovat předložení souhlasu

nebo výjimky vlastníka lesa pro příslušnou čin-
nost,

c) zjistit totožnost osoby, která při obecném uží-
vání lesa porušuje ustanovení tohoto zákona,

d) pořídit zvukový, obrazový nebo jiný záznam
osob a věcí nacházejících se na veřejně přístup-
ném místě a zvukový, obrazový nebo jiný
záznam o průběhu úkonu, je-li to nezbytné
pro plnění jejího úkolu,

e) projednat příkazem na místě přestupky podle
§ 53 tohoto zákona,

f) zadržet osobu, která při obecném užívání lesa
porušuje ustanovení tohoto zákona, nelze-li ji-
nak zjistit její totožnost, a bezodkladně přivolat
orgán Policie České republiky nebo zadrženou
osobu bezodkladně orgánu Policie České re-
publiky předvést,

g) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Po-
licie České republiky, popřípadě obecní policie,
pokud nemůže splnění svých povinností zajistit
vlastními silami a prostředky.“.

5. V § 48 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) oznamují pověřené osobě podle § 28a nově zjiš-
těná místa s výskytem invazního nepůvodního
druhu dřeviny.“.

6. V § 48a se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje slovem „a“ a doplňují se písmena l) a m), která
včetně poznámek pod čarou č. 42 až 44 znějí:

„l) oznamuje pověřené osobě podle § 28a zjištěný
výskyt invazního nepůvodního druhu dřeviny,
jeho šíření a dopady na hospodaření v lesích,

m) je dotčeným orgánem podle zákona o ochraně
přírody a krajiny

1. při vydávání rozhodnutí nebo opatření obec-
né povahy, kterým se povoluje rozšíření ne-
původního druhu nebo křížence zvláště
chráněného druhu do krajiny42),

2. při vydávání rozhodnutí nebo opatření obec-
né povahy, kterým se stanoví opatření k regu-
laci nepůvodního druhu nebo křížence zvláš-
tě chráněného druhu43), a

3. při vydávání opatření obecné povahy, kte-
rým se stanoví opatření k regulaci znač-
ně rozšířeného invazního nepůvodního dru-
hu44).

Sbírka zákonů č. 364 / 2021Částka 162 Strana 4493



42) § 5 odst. 4 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů.

43) § 5 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

44) § 13h odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

7. V § 49 odst. 3 se za písmeno g) vkládají nová
písmena h) až j), která včetně poznámky pod čarou
č. 45 znějí:

„h) rozhoduje o pověření osoby podle § 28a odst. 1
a o zrušení pověření pověřené osoby podle
§ 28b odst. 1,

i) podílí se spolu s Ministerstvem životního pro-
středí na shromažďování informací o invazních
nepůvodních druzích dřevin a hodnocení jejich
dopadů na stav a vývoj lesních ekosystémů,

j) je dotčeným orgánem při vydávání rozhodnutí
nebo opatření obecné povahy, kterým se sta-
noví opatření k odstranění invazního nepůvod-
ního druhu na unijním seznamu, jehož zavle-
čení, vysazení anebo výskyt byl včas zjištěn,
podle zákona o ochraně přírody a krajiny45),

45) § 13g odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

Dosavadní písmena h) až r) se označují jako písme-
na k) až u).

ČÁST ČTVRTÁ

Změna vodního zákona

Čl. V

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně ně-
kterých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona
č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona
č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona
č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona
č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona
č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 61/2014 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona

č. 39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona
č. 113/2018 Sb., zákona č. 312/2019 Sb., zákona
č. 403/2020 Sb. a zákona č. 544/2020 Sb., se mění
takto:

1. V § 35 odst. 3 se slovo „nepůvodních,“ zru-
šuje a na konci odstavce se doplňuje věta „V případě
nepůvodních druhů se postupuje podle zákona
o ochraně přírody a krajiny14a).“.

2. V § 116 odst. 1 písm. j) a v § 125a odst. 1
písm. j) se slovo „nepůvodních,“ zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o myslivosti

Čl. VI

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zá-
kona č. 444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 501/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 357/2014
Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb.,
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zá-
kona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zá-
kona č. 314/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmeno j) zní:

„j) podmínky usmrcování živočichů, kteří nejsou
zvěří a vyžadují regulaci (dále jen „živočich vy-
žadující regulaci“),“.

2. V § 2 písm. c) se za slova „(Lynx lynx),“
vkládají slova „tchoř stepní (Mustela eversmannii),“.

3. V § 2 písm. d) se slova „ondatra pižmo-
vá (Ondatra zibethica),“ a slova „ , tchoř stepní
(Mustela eversmannii)“ zrušují.

4. V § 2 se na konci písmene o) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

„p) živočichem vyžadujícím regulaci živočich, jehož
druh je vymezen prováděcím právním předpi-
sem.“.

5. V § 3 odst. 2 se slova „ , a zároveň tak, aby
nedocházelo k nadměrnému poškozování lesních
ekosystémů zvěří“ zrušují.

6. V § 3 odst. 4 se slova „nadměrného poško-
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zování lesních ekosystémů zvěří,“ a slova „a způsob
vymezení oblastí chovu“ zrušují.

7. V § 4 odst. 2 se věta druhá a poslední nahra-
zují větami „K dovozu a vypouštění nepůvodních
druhů37) živočichů za účelem mysliveckého hospo-
daření je nutné také povolení orgánu ochrany pří-
rody podle zákona o ochraně přírody a krajiny38)
a dodržení veterinárních předpisů5). V souhlasu k do-
vozu a vypouštění nepůvodního druhu živočicha
stanoví orgán státní správy myslivosti podmínky
pro myslivecké hospodaření s tímto druhem.“.

Poznámky pod čarou č. 37 a 38 znějí:

„37) Čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a re-
gulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepů-
vodních druhů.

38) § 5 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

8. V nadpisu § 11 se za slovo „Povinnosti“
vkládají slova „a oprávnění“.

9. V § 11 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Uživatel honitby je v rámci mysliveckého
hospodaření oprávněn usmrcovat živočichy vyžadu-
jící regulaci.“.

10. V § 14 odst. 1 písmeno f) zní:

„f) usmrcovat živočichy vyžadující regulaci,“.

11. V § 35 odst. 4 písm. e) se slova „další zví-
řata škodlivá myslivosti“ nahrazují slovy „živočichy
vyžadující regulaci“.

12. § 36 včetně nadpisu zní:

„§ 36

Vypracování plánu

(1) Uživatel honitby je povinen každoročně
provést v termínu stanoveném orgánem státní správy
myslivosti [§ 59 odst. 2 písm. c)] sčítání zvěře v ho-
nitbě a do 5 dnů výsledek písemně oznámit přísluš-
nému orgánu státní správy myslivosti (§ 60). Držitel
honitby a držitelé sousedních honiteb mají právo
účastnit se se svým zástupcem sčítání a vyjádřit se
orgánu státní správy myslivosti k jeho výsled-
kům. Pokud některý držitel honitby nesouhlasí s vý-
sledkem provedeného sčítání a oznámí to písem-
ně orgánu státní správy myslivosti nejpozději do

1 týdne ode dne provedeného sčítání, nařídí tento
orgán nové konečné sčítání.

(2) Uživatel honitby je povinen vypracovat
každoročně plán mysliveckého hospodaření v ho-
nitbě (dále jen „plán“). Při vypracování plánu vy-
chází z posouzení celkového stavu ekosystému, vý-
sledku porovnání kontrolních a srovnávacích ploch
a výše škod způsobených v uplynulém období zvěří
na lesních a zemědělských porostech, z výsledků sčí-
tání zvěře, ze stanovených minimálních a normova-
ných stavů zvěře, poměrů pohlaví a koeficientů oče-
kávané produkce, jakož i ze záměrů, které byly uve-
deny v návrhu na uznání honitby. V části týkající se
mysliveckého hospodaření se uvádí i zamýšlené za-
zvěřování, výstavba mysliveckých zařízení, opatření
v péči o zvěř a při ochraně a zlepšování životních
podmínek zvěře. Jestliže je honitba v oblasti chovu
zvěře, vychází plán ze závěrů a doporučení orgánu
státní správy myslivosti, který vymezil příslušnou
oblast chovu zvěře.

(3) Vypracovaný plán předloží uživatel honitby
držiteli honitby k vyjádření. Jestliže se držitel ho-
nitby do 15 dnů od doručení plánu k němu nevy-
jádří, má se za to, že s ním souhlasí. Pokud po vy-
jádření držitele honitby nedojde mezi ním a uživate-
lem honitby k dohodě o plánu, určí jej na návrh
některého z nich orgán státní správy myslivosti roz-
hodnutím. Odsouhlasený, popřípadě dohodnutý
plán je uživatel honitby povinen zaslat orgánu státní
správy myslivosti.

(4) Orgán státní správy myslivosti je oprávněn
kontrolovat plnění plánů zaslaných mu podle od-
stavce 2 nebo 3 a změněných plánů podle § 37. Za
tím účelem, není-li dohodnuto jinak, mu uživatel
honitby předkládá měsíční písemná hlášení o plnění
plánu, a to do pátého dne měsíce následujícího po
měsíci, v němž k lovu došlo.

(5) V honitbách, kde pro některé druhy spár-
katé zvěře nejsou stanoveny minimální a normované
stavy, lze po vyjádření orgánu státní správy mysli-
vosti u těchto druhů zvěře lovit samičí zvěř a samčí
zvěř do stáří 2 let ve stanovené době lovu bez ome-
zení a bez vypracování a projednání plánu.

(6) Vyhláška stanoví podmínky, vzor a bližší
pokyny vypracování plánu.“.

13. § 37 včetně nadpisu zní:
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„§ 37

Změny a plnění plánu

Za změny plánu se považují samostatná roz-
hodnutí orgánu státní správy myslivosti o snížení
stavů zvěře v honitbě nebo zrušení chovu některého
druhu zvěře v honitbě a o povolení lovu zvěře v době
hájení. Na plnění plánu se započítává zvěř získaná
lovem na nehonebních pozemcích, při dohledávce
zvěře a nalezená zvěř uhynulá.“.

14. V nadpisu § 41 se za slova „Povolení lovu“
vkládají slova „zvěře a usmrcování jiných živoči-
chů“.

15. V § 41 odst. 1 větě první se slova „(napří-
klad zdivočelých holubů ve městech)“ zrušují, za
slova „povolí lov“ se vkládají slova „zvěře nebo
usmrcování jiných živočichů“, ve větě třetí se za
slova „Provedením lovu“ vkládají slova „nebo
usmrcením“, za slova „ ; ulovená zvěř“ se vkládají
slova „nebo jiný usmrcený živočich“, na konci textu
věty třetí se doplňují slova „ , není-li jejich držení
upraveno zákonem o ochraně přírody a krajiny nebo
rozhodnutím vydaným na jeho základě“ a ve větě
čtvrté se za slova „provedení lovu“ vkládají slova
„nebo usmrcení“.

16. V § 41 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Neprovádí-li uživatel honitby, popřípadě
uživatel nejbližší honitby, nebo osoba pověřená po-
dle odstavce 1 lov nebo usmrcování v souladu s udě-
leným pověřením, pověří orgán státní správy mysli-
vosti prováděním lovu nebo usmrcováním jiného
uživatele honitby nebo jinou osobu, která má lo-
vecký lístek. Pro pověření platí odstavec 1 věta čtvrtá
obdobně.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

17. V § 42 odst. 1 se slova „rozhodne o odlovu
živočichů, kteří nejsou zvěří“ nahrazují slovy „sta-
noví opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo
křížence39) nebo povolí usmrcení jiného živočicha,
který není zvěří“, slova „tento odlov“ se nahrazují
slovy „usmrcení živočichů, kteří nejsou zvěří, v rámci
těchto opatření nebo povolení“ a slova „(držitel lo-
veckého lístku)“ se zrušují.

Poznámka pod čarou č. 39 zní:

„39) § 5 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

18. V § 44 odst. 2 se slova „po povolení vý-
jimky ze základních podmínek zvláště chráněných
živočichů“ nahrazují slovy „s povolením“.

19. V § 45 odst. 1 písm. a) se slova „chytat
ondatry do vrší,“ zrušují.

20. V § 45 odst. 1 se za písmeno s) vkládá nové
písmeno t), které zní:

„t) střílet spárkatou zvěř v odchytových a aklimati-
začních zařízeních a v přezimovacích objektech,
s výjimkou zvěře poraněné a chovatelsky nežá-
doucí,“.

Dosavadní písmena t) až v) se označují jako písme-
na u) až w).

21. V § 46 odst. 1 se za slova „loví zvěř“ vklá-
dají slova „nebo usmrcuje jiného živočicha“ a za
slova „při lovu“ se vkládají slova „nebo usmrco-
vání“.

22. V § 46 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Uživatel honitby může povolenku k lovu
vydat také k usmrcování živočichů vyžadujících re-
gulaci a umožnit celoroční usmrcování těchto živo-
čichů i jiným osobám oprávněným podle tohoto zá-
kona než myslivecké stráži a mysliveckému hospo-
dáři.“.

23. V § 59 se doplňuje odstavec 3, který včetně
poznámek pod čarou č. 40 až 42 zní:

„(3) Krajský úřad je dotčeným orgánem podle
zákona o ochraně přírody a krajiny

a) při vydávání rozhodnutí nebo opatření obecné
povahy, kterým se povoluje rozšíření nepůvod-
ního druhu nebo křížence zvláště chráněného
druhu do krajiny40),

b) při vydávání rozhodnutí nebo opatření obecné
povahy, kterým se stanoví opatření k regulaci
nepůvodního druhu nebo křížence zvláště chrá-
něného druhu41), a

c) při vydávání opatření obecné povahy, kterým se
stanoví opatření k regulaci značně rozšířeného
invazního nepůvodního druhu42).

40) § 5 odst. 4 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů.
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41) § 5 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

42) § 13h odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

24. V § 62 odst. 1 se na konci písmene h) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.

25. V § 62 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) zařízení pro selektivní lov a odchyt dalších ži-
vočichů vyžadujících regulaci.“.

26. V § 64 odst. 3 písm. d) se za slova „mysli-
veckého hospodaření,“ vkládají slova „pokud tím
dochází k překročení normovaného stavu tohoto
druhu zvěře,“.

27. V § 64 odst. 3 písm. e) se text „§ 36 odst. 3“
nahrazuje slovy „§ 36 odst. 2 a 3“.

28. V § 68 se za text „§ 2 písm. k)“ vkládají
slova „a p)“.

29. V § 68 se text „§ 35 odst. 8, § 36 odst. 12,
§ 37 odst. 6,“ nahrazuje textem „§ 35 odst. 7, § 36
odst. 6,“.

30. V § 68 se slova „a v dohodě s Ministerstvem
životního prostředí vyhlášku k provedení § 14
odst. 1 písm. f)“ zrušují.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o rybářství

Čl. VII

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně moř-
ských rybolovných zdrojů a o změně některých zá-
konů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 444/
/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 104/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zá-
kona č. 18/2012 Sb., zákona č. 237/2012 Sb., zákona
č. 501/2012 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona
č. 277/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se písmeno s) zrušuje.

Dosavadní písmena t) a u) se označují jako písme-
na s) a t).

2. V § 8 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) Pokud se rozhodnutí o povolení výkonu
rybářského práva vztahuje také na vysazování nepů-
vodních druhů, vyžádá si příslušný rybářský orgán
k žádosti závazné stanovisko orgánu ochrany pří-
rody.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstav-
ce 7 a 8.

3. V § 9 se za odstavec 8 vkládá nový odsta-
vec 9, který zní:

„(9) Není-li rybářským orgánem příslušným
k povolení výkonu rybářského práva ve výběrovém
řízení Ministerstvo životního prostředí, podmínky
v oznámení o povolení výkonu rybářského práva
týkající se vysazování nepůvodních druhů stanoví
příslušný rybářský orgán po dohodě s orgánem
ochrany přírody.“.

Dosavadní odstavce 9 až 15 se označují jako od-
stavce 10 až 16.

4. V § 9 odst. 11 se číslo „9“ nahrazuje čís-
lem „10“.

5. V § 9 odst. 14 se číslo „12“ nahrazuje čís-
lem „13“.

6. V § 9 odst. 16 se číslo „14“ nahrazuje čís-
lem „15“.

7. V § 11 odst. 2 se za slova „druhu ryb“ vklá-
dají slova „ , z důvodu provádění opatření k regula-
ci nepůvodního druhu nebo křížence druhů nebo
opatření k odstranění, izolaci nebo regulaci invaz-
ního nepůvodního druhu s významným dopadem
na Evropskou unii, který byl zařazen na unijní se-
znam36) (dále jen „invazní nepůvodní druh na unij-
ním seznamu“),“.

Poznámka pod čarou č. 36 zní:

„36) § 5 odst. 6, § 13g odst. 2 a § 13h odst. 2 zákona č. 114/
/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

8. V § 12 odstavec 6 zní:

„(6) Vláda nařízením stanoví vybrané nepů-
vodní druhy ryb, k jejichž vysazování v rybářském
revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozší-
ření nepůvodního druhu do krajiny podle zákona
o ochraně přírody a krajiny10). Vysazování vybra-
ných nepůvodních druhů ryb musí být v souladu
s platným rozhodnutím nebo oznámením o povolení
výkonu rybářského práva. V případě zařazení někte-
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rého z vybraných nepůvodních druhů ryb mezi in-
vazní nepůvodní druhy na unijním seznamu se po-
stupuje podle zákona o ochraně přírody a krajiny.“.

9. V § 13 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d) vrátit po ulovení zpět do vody invazní nepů-
vodní druh na unijním seznamu,

e) za nástražní rybu použít invazní nepůvodní
druh na unijním seznamu.“.

10. V § 13 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) V rybářských revírech se osobám provádě-
jícím lov zakazuje přisvojit si v jednom dnu, i když
loví na více rybářských revírech, více ryb, než sta-
noví denní limit počtu kusů a hmotnosti přisvoje-
ných ryb. Tento zákaz se nevztahuje na lov hro-
madně účinnou metodou lovu, který je prováděn
na základě výjimky povolené příslušným orgánem
státní správy rybářství podle odstavce 6 nebo § 11
odst. 2. Prováděcí právní předpis stanoví denní li-
mity počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb.“.

Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako od-
stavce 5 až 12.

11. V § 13 se na konci textu odstavce 5 doplňují
slova „nebo je-li stanoveno opatření k odstranění,
izolaci nebo regulaci invazního nepůvodního druhu
na unijním seznamu podle zákona o ochraně přírody
a krajiny“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Mi-
nisterstvo může na základě žádosti uživatele rybář-
ského revíru povolit, v nezbytném rozsahu a nelze-li
požadovaného účelu dosáhnout jinak, také výjimku
ze zákazu podle odstavce 3 písm. c).“.

12. V § 13 odst. 6 se slova „z odstavce 2
písm. b) a c) a z odstavce 3 písm. a) a b), k chovu
ryb, jejich záchraně při mimořádných situacích, k vě-
deckým účelům“ nahrazují slovy „ , v nezbytném
rozsahu a nelze-li požadovaného účelu dosáhnout
jiným způsobem, z odstavce 1 a ze zákazů podle od-
stavce 2 písm. b) a c), odstavce 3 písm. a), b), d), f),
g), i) až k) a odstavce 4 z důvodu chovu ryb nebo
jiných vodních organismů, jejich záchrany při
mimořádných situacích, údržby a stavebních úprav
plavebních komor, přehrad nebo rybích přechodů,
k vědeckým účelům, pro účely provádění monito-
ringu, včetně sledování účinnosti rybích přechodů,
k zajištění provádění opatření k odstranění, izolaci

nebo regulaci zjištěného invazního nepůvodního
druhu na unijním seznamu“.

13. V § 13 odst. 8 se slova „4 nebo 5“ nahrazují
slovy „5 nebo 6“.

14. V § 13 odst. 10 se slova „a hmotnost ulove-
ných ryb“ nahrazují slovy „ , hmotnost ulovených
ryb a údaje o úlovku invazního nepůvodního druhu
na unijním seznamu uloveného v rámci provádění
opatření k jeho odstranění, izolaci nebo regulaci sta-
novených podle zákona o ochraně přírody a kra-
jiny“.

15. V § 21 odst. 2 písm. d), § 22 odst. 3
písm. d), § 23 odst. 1 písm. e) a v § 24 odst. 3
písm. d) se text „odst. 5“ nahrazuje textem
„odst. 6“.

16. V § 21 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně
poznámek pod čarou č. 37 a 38 zní:

„h) je dotčeným orgánem v řízení o uložení prove-
dení opatření proti nepříznivým účinkům pře-
sunu podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES)
č. 708/200737) a o zrušení povolení k přesunu
cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu
v akvakultuře podle zákona o ochraně přírody
a krajiny38).

37) Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007
o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů
v akvakultuře, v platném znění.

38) § 13c odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

17. V § 21 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 39 až 42
zní:

„(4) Krajský úřad je v obvodu své působnosti
dotčeným orgánem podle zákona o ochraně přírody
a krajiny

a) v řízení o vydání povolení k rozšiřování nepů-
vodního druhu nebo křížence druhů rostlin
nebo živočichů do krajiny39),

b) při stanovení opatření k regulaci nepůvodního
druhu nebo křížence druhů rostlin nebo živoči-
chů40),

c) v řízení o vydání povolení k využívání invaz-
ního nepůvodního druhu na unijním sezna-
mu41) a
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d) při vydávání opatření obecné povahy, kterým se
stanoví opatření k regulaci značně rozšířeného
invazního nepůvodního druhu42).

39) § 5 odst. 4 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů.

40) § 5 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

41) § 13d odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů.

42) § 13h odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

18. V § 22 se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) je dotčeným orgánem v řízení o uložení prove-
dení opatření proti nepříznivým účinkům pře-
sunu podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES)
č. 708/200737) a o zrušení povolení k přesunu
cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu
v akvakultuře podle zákona o ochraně přírody
a krajiny38).“.

19. V § 22 odst. 4 písmeno b) zní:

„b) povoluje výjimky podle § 13 odst. 5.“.

20. V § 22 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) Ministerstvo předává Agentuře ochrany
přírody a krajiny České republiky údaje z evidence
o hospodaření a o dosaženém hospodářském vý-
sledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva
v rybářských revírech v České republice týkající se
invazních nepůvodních druhů na seznamu.“.

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako od-
stavce 7 až 11.

21. V § 22 se za odstavec 7 vkládají nové od-
stavce 8 až 10, které znějí:

„(8) Ministerstvo vede evidenci rybářských re-
vírů a rybníkářství. Prováděcí právní předpis stanoví
rozsah a způsob vedení evidence rybářských revírů
a rybníkářství.

(9) Ministerstvo může vedením evidence podle
odstavce 8 pověřit organizační složku státu, která

a) má k vedení evidence podle odstavce 8 odbor-
nou a technickou způsobilost a

b) podléhá dohledu a kontrole ministerstva.

(10) Za účelem vedení evidence podle od-
stavce 8 ministerstvo využívá nebo poskytuje pově-
řené osobě podle odstavce 9 nezbytné údaje z evi-
dence podle odstavce 7 a údaje o invazních nepůvod-
ních druzích z evidence podle odstavce 5.“.

Dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako od-
stavce 11 až 14.

22. V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) je dotčeným orgánem v řízení o uložení prove-
dení opatření proti nepříznivým účinkům pře-
sunu podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES)
č. 708/200737) a o zrušení povolení k přesunu
cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu
v akvakultuře podle zákona o ochraně přírody
a krajiny38).“.

23. V § 24 se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) je dotčeným orgánem v řízení o uložení prove-
dení opatření proti nepříznivým účinkům pře-
sunu podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES)
č. 708/200737) a o zrušení povolení k přesunu
cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu
v akvakultuře podle zákona o ochraně přírody
a krajiny38).“.

24. V § 30 odst. 1 písm. c) a d) se číslo „11“
nahrazuje číslem „12“.

25. V § 30 odst. 1 písm. f) se číslo „9“ nahra-
zuje číslem „10“.

26. V § 30 odst. 1 písm. g) a § 31 odst. 1
písm. d) se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

27. V § 30 odst. 1 písm. h) se číslo „7“ nahra-
zuje číslem „8“.

28. V § 32 se text „§ 8 odst. 6“ nahrazuje tex-
tem „§ 8 odst. 8“, slova „§ 13 odst. 5 a 11“ se na-
hrazují slovy „§ 13 odst. 4, 6 a 12“ a text „§ 22
odst. 9“ se nahrazuje slovy „§ 22 odst. 8 a 13“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o rostlinolékařské péči

Čl. VIII

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zá-
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kona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 490/2009 Sb., zákona č. 102/2010 Sb., zákona
č. 245/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 199/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona
č. 299/2017 Sb., zákona č. 369/2019 Sb. a zákona
č. 36/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 54a odst. 3 písm. g) se slova „Minister-
stva životního prostředí“ nahrazují slovy „Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky“.

2. V § 72 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně po-
známky pod čarou č. 104 zní:

„f) vydává závazné stanovisko, v němž pro účely
řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny
posuzuje splnění požadavků rostlinolékařské
péče104).

104) § 13a odst. 2 písm. c), § 13a odst. 4, § 13b odst. 2 a § 13d
odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých

zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Čl. IX

V zákoně č. 314/2019 Sb., kterým se mění zá-
kon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony, se část třetí,
Změna zákona o myslivosti, zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022, s výjimkou ustanovení čl. VI bodů 5, 6, 12,
13, 20, 24, 26, 27 a 29 a části osmé, která nabývají
účinnosti dnem 28. listopadu 2021, a s výjimkou
ustanovení čl. I bodů 22, 35, 43, 50 a 55, která na-
bývají účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Sbírka zákonů č. 364 / 2021Strana 4500 Částka 162



365

ZÁKON

ze dne 15. září 2021,

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o silničním provozu

Čl. I

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/
/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002
Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zá-
kona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona
č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona
č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona
č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona
č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona
č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona
č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona
č. 249/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona
č. 48/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona
č. 285/2018 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona
č. 337/2020 Sb., zákona č. 220/2021 Sb., zákona
č. 261/2021 Sb. a zákona č. 274/2021 Sb., se mění
takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 47 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Komise

(EU) 2020/612 ze dne 4. května 2020, kterou se mění
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/
/ES o řidičských průkazech.“.

2. V § 9 se za odstavec 7 vkládá nový odsta-
vec 8, který zní:

„(8) Přepravovaná osoba, která se může aktivně
podílet na jízdě vozidla (zejména šlapáním, brždě-
ním, negativním ovlivňováním rovnováhy vozidla
a obdobným způsobem), nesmí během jízdy a bez-
prostředně před jejím zahájením požít alkoholický
nápoj nebo užít jinou návykovou látku nebo zahájit
jízdu v takové době po požití alkoholického nápoje
nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohla být
ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky;
pro posouzení ovlivnění přepravované osoby dle
této věty jinou návykovou látkou se použije § 5
odst. 2 písm. b) obdobně. Přepravovaná osoba podle
předchozí věty je povinna podrobit se na výzvu po-
licisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřu-
jícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření
podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda
není ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou lát-
kou.“.

3. V § 17 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Při předjíždění cyklisty je řidič motoro-
vého vozidla povinen dodržet bezpečný boční od-
stup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění
cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji
motorového vozidla, přípojného vozidla nebo ná-
kladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyk-
listy nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou
rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 je vzdálenost bez-
pečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty
podle věty druhé nejméně 1 m.“.

4. V § 18 odst. 3 se za text „3 500 kg“ vkládají
slova „ , vozidla základní složky integrovaného zá-
chranného systému“.
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5. V § 57 odst. 1 se na konci textu doplňují
slova „v daném místě a směru, ledaže by tím mohla
být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na
pozemních komunikacích“.

6. V § 67 odst. 1 se slova „nebo označení vo-
zidla lékaře konajícího návštěvní službu“ nahrazují
slovy „ , označení vozidla lékaře konajícího ná-
vštěvní službu nebo označení vozidla poskytovatele
domácí zdravotní péče“.

7. V § 67 odst. 5 se slova „a lékaři konající ná-
vštěvní službu podle odstavce 1,“ nahrazují slovy
„ , lékaři konající návštěvní službu a řidiči vozidla
poskytovatele domácí zdravotní péče podle od-
stavce 1“.

8. V § 80a odst. 1 písmeno a) zní:

„a) AM jsou zařazena

1. dvoukolová motorová vozidla s konstrukční
rychlostí převyšující 25 km.h-1 a nepřevyšu-
jící 45 km.h-1, jejichž technické parametry
odpovídají parametrům vozidel kategorie
L1e podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího schvalování vo-
zidel kategorie L50),

2. tříkolová motorová vozidla s konstrukční
rychlostí převyšující 25 km.h-1 a nepřevyšu-
jící 45 km.h-1, jejichž technické parametry
odpovídají parametrům vozidel kategorie
L2e podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího schvalování vo-
zidel kategorie L50), a

3. čtyřkolová motorová vozidla s konstrukční
rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1, jejichž
technické parametry odpovídají parametrům
vozidel kategorie L6e podle přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie upravujícího
schvalování vozidel kategorie L50),“.

Poznámka pod čarou č. 50 zní:

„50) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/
/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových
nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad
trhem s těmito vozidly, v platném znění.“.

9. V § 80a odst. 1 písm. e) se slova „s výjimkou
vozidel uvedených v písmeni a), jejichž výkon ne-
převyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu
nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených
k přepravě zboží“ nahrazují slovy „ , jejichž tech-

nické parametry odpovídají parametrům vozidel ka-
tegorie L7e podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího schvalování vozidel ka-
tegorie L50), s výjimkou vozidel uvedených v písme-
ni a)“.

10. V § 81 odst. 1 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „a T“.

11. V § 90 odst. 2 písm. b) se slova „C, C+E, D
nebo D+E“ nahrazují slovy „B+E, C, C+E, C1,
C1+E, D, D+E, D1 nebo D1+E“.

12. V § 124 odst. 13 písm. b) se slovo „nebo“
za čárkou zrušuje.

13. V § 124 odst. 13 se za písmeno b) vkládá
nové písmeno c), které zní:

„c) užitím vyhrazeného jízdního pruhu v rozporu
s § 14 odst. 1 nebo nesplněním povinností sta-
novených v § 14 odst. 2,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

14. V § 124 odst. 13 se doplňuje písmeno e),
které zní:

„e) porušením povinnosti přepravované osoby,
která se může aktivně podílet na jízdě vozidla,
během jízdy nebo bezprostředně před jejím za-
hájením nepožít alkoholický nápoj nebo neužít
jinou návykovou látku nebo nezahájit jízdu v ta-
kové době po požití alkoholického nápoje nebo
užití jiné návykové látky, kdy by mohla být
ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky.“.

15. V § 125g se dosavadní text označuje jako
odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Doba, po kterou se v případě uvedeném
v § 125f odst. 5 písm. b) vedlo řízení o přestupku
řidiče, se nezapočítává do promlčecí doby u přestup-
ku provozovatele vozidla.

(3) Doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku
provozovatele vozidla, v němž došlo ke zproštění
odpovědnosti podle § 125f odst. 6, se nezapočítává
do promlčecí doby u přestupku řidiče.“.

16. V § 125h odst. 3 se číslo „15“ nahrazuje
číslem „30“.

17. V příloze k zákonu č. 361/2000 Sb. se na
koneci doplňuje položka, která zní:
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„neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti 2
vyhrazeném pro vozidlo označené parkova-
cím průkazem pro osoby se zdravotním
postižením nebo neoprávněné použití parko-
vacího průkazu pro osoby se zdravotním
postižením při stání nebo při jízdě“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řidičské oprávnění pro skupinu vozidel AM
nebo B1 udělené přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona zůstává zachováno v rozsahu, jaký mělo po-
dle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; toto řidičské
oprávnění opravňuje ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona rovněž k řízení motorových vozidel,
která jsou do příslušné skupiny vozidel nově zařa-
zena tímto zákonem.

2. Ustanovení § 125g odst. 2 a 3 zákona č. 361/
/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, se nepoužije na přestupky spá-
chané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. III

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-
cích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/
/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/
/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/
/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/
/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/
/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/
/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/
/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/
/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/
/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/
/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/
/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 370/
/2016 Sb., zákona č. 151/2017 Sb., zákona č. 183/
/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/
/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/
/2019 Sb., zákona č. 162/2020 Sb., zákona č. 403/
/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 609/

/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 284/
/2021 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu § 19c se doplňují slova „nebo
obcí“.

2. V § 19c odst. 1 se na konci písmene b) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) na návrh obce, na jejímž území se nachází ve-
řejně přístupná účelová komunikace, povinnost
vrak odstavený na této veřejně přístupné úče-
lové komunikaci odstranit a odstavit mimo dál-
nici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně pří-
stupnou účelovou komunikaci.“.

3. V § 19c odst. 2 se slova „vlastník pozemní
komunikace“ nahrazují slovy „navrhovatel podle
odstavce 1“.

4. V § 19d odst. 1 se za slova „Vlastník po-
zemní komunikace“ vkládají slova „ , v případě ve-
řejně přístupné účelové komunikace i obec, na jejímž
území se daná veřejně přístupná účelová komunikace
nachází,“.

5. V § 19d odst. 2 se slova „vlastník pozemní
komunikace oprávněn“ nahrazují slovy „osoba,
která učinila výzvu podle odstavce 1, oprávněna“.

6. V § 19d odst. 4 větě první se slova „vlastníka
pozemní komunikace“ nahrazují slovy „osoby, která
učinila výzvu podle odstavce 1,“.

7. V § 19d odst. 4 větě třetí se slova „vlastník
pozemní komunikace, ze které bylo odstraněno,
oprávněn“ nahrazují slovy „osoba, která učinila
výzvu podle odstavce 1, oprávněna“.

8. V § 19d odst. 5 větě první se slova „vlastník
pozemní komunikace, který“ nahrazují slovy
„osoba, která je oprávněna učinit výzvu podle od-
stavce 1 a která“ a slovo „oprávněn“ se nahrazuje
slovem „oprávněna“.

9. V § 19d odst. 5 větě druhé se slova „vlastník
pozemní komunikace“ nahrazují slovy „tato osoba“
a slovo „jeho“ se nahrazuje slovem „její“.

10. V § 19d odst. 5 větě páté se slova „vlastník
pozemní komunikace“ nahrazují slovy „osoba, která
požádala o ohledání vozidla“ a slova „vlastníku po-
zemní komunikace“ se nahrazují slovy „osobě, která
požádala o ohledání vozidla,“.

11. V § 19d odst. 5 větě poslední se slova
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„vlastníka pozemní komunikace“ nahrazují slovy
„osobu, která požádala o ohledání vozidla“.

12. V § 29 odst. 1 se slova „a místní komuni-
kace“ nahrazují slovy „ , místní komunikace a veřejně
přístupné účelové komunikace“.

13. V § 42a odst. 8 písm. i) se číslo „30 000“
nahrazuje číslem „100 000“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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366

ZÁKON

ze dne 14. září 2021,

kterým se mění 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,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o návykových látkách

Čl. I

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění zá-
kona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona
č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona
č. 362/2004 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona
č. 74/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 106/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona
č. 273/2013 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 65/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 písmeno a) zní:

„a) návykovými látkami omamné látky a psycho-
tropní látky přírodního nebo syntetického pů-
vodu, které mají psychoaktivní účinky a sou-
časně jsou uvedeny v některé z příloh č. 1 až 7
nařízení vlády o seznamu návykových látek,
s výjimkou látky konopí extrakt a tinktura,
která obsahuje nejvýše 1 % látek ze skupiny
tetrahydrokanabinolů a splňuje podmínku bez-
pečnosti podle zákona o obecné bezpečnosti
výrobků,“.

2. V § 2 písm. b) se slova „podle zákona o léči-
vech“ zrušují a na konci textu písmene se doplňují

slova „s výjimkou roztoku nebo směsi s obsahem
látky konopí extrakt a tinktura, který obsahuje nej-
výše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů;
látku konopí extrakt a tinktura musí roztok nebo
směs obsahovat v takovém množství, že tuto látku
nelze z roztoku nebo směsi zneužít nebo snadno do-
stupnými nebo hospodárnými prostředky extraho-
vat. Takovýto roztok nebo směs musí splňovat pod-
mínku bezpečnosti podle zákona o obecné bezpeč-
nosti výrobků,“.

3. V § 2 se za písmeno d) vkládají nová písme-
na e) až h), která včetně poznámky pod čarou č. 2f
znějí:

„e) konopím pro léčebné použití konopí, které je
výrobcem určeno k terapeutickému účelu u lidí
nebo ke zpracování za tímto účelem,

f) rostlinou konopí pro léčebné použití rostlina
z rodu konopí, která je pěstována za účelem
produkce konopí pro léčebné použití,

g) rostlinou technického konopí rostlina z rodu
konopí, ze které lze získat konopí s obsahem
nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokana-
binolů nebo pochází z osiva odrůd uvedených
ve Společném katalogu odrůd druhů zeměděl-
ských rostlin2f), a technickým konopím konopí
z rostliny technického konopí,

h) produkcí konopí proces, který spočívá v získá-
vání konopí z rostliny konopí,

2f) Směrnice Rady č. 2002/53/ES o Společném katalogu od-
růd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Rady č. 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin
a přadných rostlin na trh, ve znění pozdějších před-
pisů.“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písme-
na i) a j).

4. V § 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje
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čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně po-
známky pod čarou č. 2g zní:

„k) extraktem z konopí pro léčebné použití extrakt,
který je vyroben z konopí pro léčebné použití
určeného pro přípravu individuálně připravova-
ného léčivého přípravku2g) v podmínkách
správné výrobní praxe výrobců léčivých látek
podle zákona o léčivech,

2g) Vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro
předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání in-
dividuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem
konopí pro léčebné použití, ve znění vyhlášky č. 307/
/2020 Sb.“.

5. V § 2 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Prováděcí právní předpis pro extrakty
z konopí pro léčebné použití stanoví metody výroby
extraktu z konopí pro léčebné použití, použité ana-
lytické metody testování účinných látek, podmínky
označování a skladování extraktu z konopí pro lé-
čebné použití, jakož i způsob jeho zpracování coby
vstupní suroviny při přípravě individuálně připravo-
vaných léčivých přípravků podle zákona o léči-
vech.“.

6. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „a produkce konopí“.

7. V § 5 odst. 1 písm. c) se slovo „lékárníci“
nahrazuje slovem „farmaceuti“ a slovo „lékárníka“
se nahrazuje slovem „farmaceuta“.

8. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova „nebo osoby
provozující zařízení poskytující pobytové sociální
služby“ zrušují.

9. V § 5 odst. 2 písm. c) se slova „ve zdravot-
nických zařízeních a v zařízeních poskytujících so-
ciální služby“ zrušují.

10. V § 5 odst. 2 písmeno f) zní:

„f) připravovat a vydávat farmaceuti v lékárně na
základě lékařského předpisu,“.

11. V § 5 odst. 2 písm. g) se slovo „lékárníci“
nahrazuje slovem „farmaceuti“ a slovo „lékárníka“
se nahrazuje slovem „farmaceuta“.

12. V § 5 odst. 2 písmeno h) zní:

„h) pro vlastní potřebu

1. nabývat, a to i v zastoupení, na základě re-

ceptu vystaveného podle zákona o léčivech
(dále jen „recept“) fyzické osoby,

2. nabývat na základě vybavení poskytovatelem
zdravotních služeb podle zákona o léčivech
fyzické osoby,

3. nabývat v případě registrovaných léčivých
přípravků s obsahem uvedené látky kategorie
1 za podmínek stanovených v rozhodnutí
o registraci fyzické osoby,

4. uchovávat a používat podle vydaného re-
ceptu nebo podle pokynu lékaře fyzické oso-
by,“.

13. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) skladovat osoby provozující zařízení poskytu-
jící pobytové sociální služby.“.

14. V § 5 odstavec 5 zní:

„(5) Povolení k zacházení se nevyžaduje k za-
cházení s rostlinami technického konopí, nebo s tech-
nickým konopím, zejména k účelům průmyslovým,
potravinářským, kosmetickým, technickým nebo za-
hradnickým.“.

15. V § 5 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) Přípravky obsahující návykové látky uve-
dené v příloze č. 2, 6 nebo 7 nařízení vlády o seznamu
návykových látek mohou bez povolení k zacházení
vydávat farmaceutičtí asistenti v lékárně na základě
žádanky vystavené lékařem podle zákona o léčivech
(dále jen „žádanka“).“.

16. V § 8 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „nebo zamýšlený účel zacházení s návykovými
látkami nebo přípravky je v rozporu s § 3 odst. 2
nebo v rozporu s veřejným zájmem chráněným
tímto zákonem anebo v rozporu s mezinárodní
smlouvou upravující zacházení s návykovými lát-
kami, jíž je Česká republika vázána“.

17. V § 8 odst. 5 se za slovo „nebo“ a za slovo
„pokud“ vkládá slovo „podnikající“ a slovo „- pod-
nikatel“ se zrušuje.

18. V § 8 odst. 6 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „je-li předmětem žádosti zacházení
s návykovými látkami obsaženými v léčivých pří-
pravcích a léčivých látkách podle zákona o léči-
vech6),“.
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19. V § 8 odst. 6 písm. g) se za slovo „způso-
bilosti“ vkládají slova „odpovědné osoby“ a text
„§ 18“ se nahrazuje textem „§ 9 odst. 4“.

20. V § 8 odst. 6 písm. h) se za slovo „způso-
bilosti“ vkládají slova „odpovědné osoby“.

21. V § 8 odst. 9 písm. b) se slovo „v“ a slova
„a identifikačního čísla osoby“ zrušují.

22. V § 8 odst. 10 se věta první zrušuje a na
konci textu odstavce se doplňují věty „Držitel povo-
lení k zacházení, které bylo odňato, může požádat
o nové povolení k zacházení nejdříve po uplynutí
dvou let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o odnětí povolení k zacházení. To platí obdobně
pro právnickou osobu, jejímž statutárním orgánem
je osoba, která byla statutárním orgánem držitele
povolení k zacházení, v době, kdy platnost povolení
k zacházení byla odňata.“.

23. V § 8a odst. 1 se za slova „pouze bez-
úhonné“ vkládá slovo „podnikající“, slova „ , která
má trvalý pobyt na území České republiky,“ se na-
hrazují slovy „se sídlem v České republice“, slova
„trvalého pobytu nebo“ a slova „povolení k trvalému
pobytu nebo bydliště,“ se zrušují, čárka za slovem
„správu“ se nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo
organizační složku“ se zrušují.

24. V § 8a odst. 3 písm. a) se na konci textu
bodu 2 doplňují slova „ ; k výpisu musí být přiložena
příloha podle zákona o Rejstříku trestů“.

25. Nadpis § 13 zní: „Předepisování a výdej
léčivých přípravků s obsahem vysoce návykových
látek“.

26. V § 13 odstavec 1 včetně poznámky pod
čarou č. 17 zní:

„(1) Léčivý přípravek obsahující návykovou
látku uvedenou v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády
o seznamu návykových látek, která současně není
uvedena v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu ná-
vykových látek, může být lékařem předepsán a far-
maceutem vydán v lékárně pouze na

a) recept vytvářený v elektronické podobě (dále
jen „elektronický recept“) s označením „vysoce
návyková látka“,

b) recept s modrým pruhem vystavený v listinné
podobě, a to ve výjimečných případech, jsou-li
splněny podmínky stanovené zákonem o léči-
vech17) pro vystavení receptu v listinné podobě;

na recept s modrým pruhem nemůže být přede-
psán a vydán léčivý přípravek s obsahem ko-
nopí pro léčebné použití, nebo

c) žádanku s modrým pruhem vystavenou v lis-
tinné podobě.

17) § 81f zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů.“.

Poznámka pod čarou č. 6a se zrušuje.

27. V § 13 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Lékař při předepisování léčivého přípravku
a farmaceut při výdeji v lékárně jsou v případě podle
odstavce 1 písm. a) nebo b) povinni poučit pacienta
nebo osobu zastupující pacienta vhodným způsobem
o skutečnosti, že je předepisován a vydáván léčivý
přípravek obsahující vysoce návykovou látku.

(3) Léčivý přípravek, který obsahuje návyko-
vou látku uvedenou v příloze č. 1 nebo 5 nařízení
vlády o seznamu návykových látek, která současně
není uvedena v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu
návykových látek, pro léčbu zvířat může být přede-
psán veterinárním lékařem výhradně pro poskyto-
vání veterinární péče a farmaceutem vydán v lékárně
pouze na

a) recept s modrým pruhem vystavený v listinné
podobě, nebo

b) žádanku s modrým pruhem vystavenou v lis-
tinné podobě.“.

Dosavadní odstavce 2 až 11 se označují jako od-
stavce 4 až 13.

28. V § 13 se na začátek odstavce 4 vkládá věta
„Recepty a žádanky s modrým pruhem jsou vydá-
vány ve formě tiskopisů.“.

29. V § 13 odst. 6 se za slovo „distribuci“
vkládá slovo „tiskopisů“.

30. V § 13 odstavec 11 zní:

„(11) Prováděcí právní předpis stanoví

a) vzor receptu s modrým pruhem, který se vy-
stavuje v listinné podobě, a vzor žádanky s mod-
rým pruhem, která se vystavuje v listinné podo-
bě,

b) údaje uváděné na receptu s modrým pruhem,
který se vystavuje v listinné podobě podle od-
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stavce 1, dobu jeho platnosti a pravidla pro jeho
používání,

c) údaje uváděné na žádance s modrým pruhem,
která se vystavuje v listinné podobě podle od-
stavce 1, dobu její platnosti a pravidla pro její
používání,

d) pravidla a způsob distribuce, vedení evidence,
vracení a likvidace tiskopisů receptů a žádanek
s modrým pruhem,

e) údaje uváděné na receptu s modrým pruhem,
který se vystavuje v listinné podobě podle od-
stavce 3, dobu jeho platnosti, omezení s ohle-
dem na druh a množství léčivých přípravků pro
léčbu zvířat, které na něm lze předepsat, a pravi-
dla pro jeho používání,

f) údaje uváděné na žádance s modrým pruhem,
která se vystavuje v listinné podobě podle od-
stavce 3, dobu její platnosti, omezení s ohledem
na druh a množství léčivých přípravků pro
léčbu zvířat, které na ní lze předepsat, a pravidla
pro její používání.“.

Poznámka pod čarou č. 6b se zrušuje.

31. V § 13 se odstavec 12 zrušuje.

Dosavadní odstavec 13 se označuje jako odstavec 12.

32. V § 13 odst. 12 se slova „a Ministerstvo fi-
nancí vydávají“ nahrazují slovem „vydává“, slovo
„jejich“ se nahrazuje slovem „jeho“, slovo „přísluš-
ného“ se zrušuje, slova „2 až 8“ se nahrazují slovy
„4 až 10“ a slova „nebo Ministerstvo financí“ se zru-
šují.

33. V § 14 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„To neplatí pro rostlinný odpad vzniklý při zachá-
zení s rostlinami technického konopí a s technickým
konopím.“.

34. V § 14 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Osoba zacházející s konopím pro léčebné
použití na základě povolení k zacházení nebo osoba
zacházející s konopím pro léčebné použití na základě
§ 5 je povinna konopí pro léčebné použití zneškod-
nit v souladu s odstavci 1 a 2 nejpozději do 4 měsíců
ode dne, kdy se stalo nepoužitelné; to neplatí pro
zacházení s konopím pro léčebné použití ve formě
referenčních vzorků za podmínek stanovených zá-
konem o léčivech. Konopí pro léčebné použití se
stává nepoužitelným dnem následujícím po uplynutí
lhůty použitelnosti stanovené výrobcem nebo dnem,

kdy došlo k události, která způsobila, že konopí pro
léčebné použití nelze použít k zákonem povoleným
účelům.“.

35. V § 20 odst. 2 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ ; to neplatí pro léčivé přípravky s ob-
sahem uvedené látky kategorie 1, které jsou látkou
uvedenou v kategorii 4 podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího vývoz prekur-
sorů drog do třetích zemí18); v takovém případě se
vyžaduje vývozní povolení podle tohoto přímo pou-
žitelného předpisu Evropské unie18); při vydání vý-
vozního povolení se postupuje podle zákona upra-
vujícího činnosti s prekursory drog“.

Poznámka pod čarou č. 18 zní:

„18) Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince
2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu
s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi,
v platném znění.“.

36. V § 20 odst. 2 písmeno e) zní:

„e) k vývozu rostlin technického konopí a technic-
kého konopí.“.

37. V § 20 odstavec 5 zní:

„(5) Při vývozu návykových látek a přípravků
z území České republiky do jiného než členského
státu Evropské unie musí být jeden stejnopis vývoz-
ního povolení předán celnímu úřadu, který rozho-
duje o propuštění zboží v zásilce do navrženého cel-
ního režimu. Tento celní úřad na stejnopisu vývoz-
ního povolení vyznačí údaje o zboží v zásilce a zašle
jej Ministerstvu zdravotnictví.“.

38. V § 21 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) k dovozu rostlin technického konopí a technic-
kého konopí,“.

39. V § 21 odstavec 3 zní:

„(3) Při dovozu návykových látek a přípravků
na území České republiky z jiného než členského
státu Evropské unie vyznačí celní úřad, který rozho-
duje o propuštění zboží v zásilce, na stejnopisu do-
vozního povolení údaje o zboží v zásilce a datum
propuštění a zašle jej Ministerstvu zdravotnictví.“.

40. V § 22 odstavce 5 a 6 znějí:

„(5) Při vývozu návykových látek a přípravků
z území České republiky do jiného než členského
státu Evropské unie se celní prohlášení na propuštění
zboží do celního režimu vývozu předkládá podle
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§ 20 odst. 5 včetně vývozního povolení, pokud musí
být podle tohoto zákona vydáno.

(6) Při dovozu návykových látek a přípravků
na území České republiky z jiného než členského
státu Evropské unie se celní prohlášení na propuštění
zboží do celního režimu volného oběhu nebo zvlášt-
ního celního režimu předkládá podle § 21 odst. 3
tohoto zákona včetně dovozního povolení, pokud
musí být podle tohoto zákona vydáno.“.

41. V § 22 odst. 7 písm. a) se slova „mezinárod-
ních smluv, kterými“ nahrazují slovy „mezinárodní
smlouvy, jíž“.

42. V § 24 odst. 1 písm. a) se za slovo „pěsto-
vat“ vkládá slovo „jiné“ a slova „které mohou ob-
sahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydro-
kanabinolů,“ se nahrazují slovy „než jsou rostliny
technického konopí“.

43. V § 24 odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „zákaz se nevztahuje na pěstování pro
výzkumné a pokusné účely, pro šlechtění nových
odrůd rostlin a pro zachování genetické rozmanitosti
rostlin vědeckými a výzkumnými pracovišti, jakož
i pro okrasné účely botanickými zahradami a arbo-
rety,“.

44. V § 24 odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ , jakož i pro okrasné účely botanic-
kými zahradami a arborety“.

45. § 24a a 24b včetně nadpisů znějí:

„§ 24a

Konopí pro léčebné použití

Konopí pro léčebné použití musí splňovat pod-
mínky stanovené pro jeho použití pro přípravu in-
dividuálně připravovaného léčivého přípravku s ob-
sahem konopí pro léčebné použití podle právního
předpisu upravujícího podmínky pro předepisování,
přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně
připravovaných léčivých přípravků s obsahem ko-
nopí pro léčebné použití.

§ 24b

Pěstování rostlin konopí pro léčebné použití

(1) Pěstovat rostliny konopí pro léčebné použi-
tí může jen právnická nebo podnikající fyzická oso-
ba, která je držitelem

a) licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné
použití a

b) povolení k zacházení s návykovými látkami
a přípravky k činnostem souvisejícím se zachá-
zením s konopím pro léčebné použití.

(2) Licenci k pěstování rostlin konopí pro lé-
čebné použití uděluje Státní ústav pro kontrolu léčiv
na základě žádosti při splnění podmínek stanove-
ných tímto zákonem.

(3) Žádost podle odstavce 2 musí kromě obec-
ných náležitostí podání podle správního řádu obsa-
hovat

a) celkovou plochu pěstírny; pěstírnou se pro
účely této části zákona rozumí kryté prostory,
ve kterých probíhá pěstování, produkce a veš-
keré činnosti související s pěstováním,

b) číslo parcely a název katastrálního území po-
zemku, na kterém se nachází pěstírna, a

c) rozlohu plochy v pěstírně určené k pěstování
rostlin konopí pro léčebné použití.

(4) Součástí žádosti podle odstavce 2 jsou

a) prohlášení o splnění podmínek správné pěstitel-
ské praxe pro pěstování rostlin konopí pro lé-
čebné použití,

b) doklad prokazující právní důvod užívání
pěstírny,

c) doklad obsahující souhlas vlastníka pěstírny
s činnostmi uvedenými v žádosti v případě, že
žadatel není vlastníkem pěstírny,

d) doklad o bezúhonnosti žadatele a osob opráv-
něných za žadatele jednat podle § 8a odst. 3 a

e) doklad o složení zálohy na náhradu výdajů za
odborné úkony prováděné na žádost podle
§ 24g.

(5) Součástí žádosti podle odstavce 2 dále jsou

a) vnitřní předpis pro činnosti týkající se pěstování
rostlin konopí pro léčebné použití, který obsa-
huje alespoň

1. určení osob, které mají do pěstírny přístup
a za jakých podmínek,

2. způsob přístupu do pěstírny,

3. způsob zacházení s klíči či jinými prostředky
umožňujícími vstup do pěstírny,

4. způsob zacházení s rostlinami konopí pro
léčebné použití a rostlinným odpadem; rost-
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linným odpadem se pro účely této části zá-
kona rozumí odpad vzniklý při pěstování
rostlin konopí pro léčebné použití, rostliny
konopí pro léčebné použití, pokud nebyly
použity k produkci konopí, nebo konopí
pro léčebné použití, které nesplnilo poža-
davky jakosti podle právního předpisu upra-
vujícího podmínky pro předepisování, pří-
pravu, distribuci, výdej a používání indivi-
duálně připravovaných léčivých přípravků
s obsahem konopí pro léčebné použití,

b) dokumenty prokazující připravenost žadatele
k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití,
a to alespoň dokumentaci obsahující technický
popis

1. zařízení používaného pro pěstování, sklízení
a zpracování rostlin konopí pro léčebné po-
užití,

2. systému zabezpečení pěstírny a

3. konstrukce pěstírny zajištující ochranu před
ptáky, hmyzem, hlodavci a domácími zví-
řaty, a

c) fotodokumentaci místností pěstírny a zařízení
určených k pěstování, skladování a zpracování
rostlin konopí pro léčebné použití v rozsahu
nejméně jedné fotografie každé místnosti a jeden
vnější pohled.

(6) Žadatel musí již v době podání žádosti dis-
ponovat pěstírnou připravenou k pěstování rostlin
konopí pro léčebné použití; tato pěstírna musí ob-
sahovat alespoň

a) zařízení používané pro řádné pěstování, sklízení
a zpracování rostlin konopí pro léčebné použití,
které odpovídá pravidlům správné pěstitelské
praxe pro pěstování rostlin konopí pro léčebné
použití, a

b) vybavení pro zabezpečení pěstírny v souladu
s pravidly správné pěstitelské praxe pro pěsto-
vání rostlin konopí pro léčebné použití.

(7) Pravidla správné pěstitelské praxe pro pěs-
tování rostlin konopí pro léčebné použití stanoví
prováděcí právní předpis.

(8) Státní ústav pro kontrolu léčiv zamítne žá-
dost o udělení licence k pěstování rostlin konopí pro
léčebné použití podanou žadatelem, kterému byla
licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné po-

užití rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu lé-
čiv odňata, pokud ode dne nabytí právní moci roz-
hodnutí o odnětí licence neuplynul nejméně 1 rok.“.

46. Za § 24b se vkládají nové § 24c až 24g, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 24c

Licence k pěstování rostlin konopí
pro léčebné použití

(1) Licenci k pěstování rostlin konopí pro lé-
čebné použití uděluje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Rozhodnutí o udělení licence lze vydat až po ohle-
dání pěstírny provedeném Státním ústavem pro kon-
trolu léčiv. Rozhodnutí o žádosti o udělení licence
musí být vydáno ve lhůtě 30 dnů ode dne podání
žádosti. Kromě obecných náležitostí rozhodnutí po-
dle správního řádu musí rozhodnutí o udělení licence
obsahovat údaje podle § 24b odst. 3.

(2) Licence k pěstování rostlin konopí pro lé-
čebné použití se uděluje na dobu 5 let. Platnost li-
cence lze prodloužit. Licence nepřechází na právního
nástupce.

(3) Pokud chce osoba, které byla udělena li-
cence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití,
jejíž platnost končí, pokračovat v pěstování rostlin
konopí pro léčebné použití, musí podat Státnímu
ústavu pro kontrolu léčiv žádost o prodloužení plat-
nosti udělené licence nejpozději 6 měsíců přede
dnem skončení platnosti licence. Součástí této žá-
dosti jsou příloha podle § 24b odst. 4 písm. e)
a čestné prohlášení, že nedošlo k žádným změnám
ve vztahu k podmínkám, za nichž byla licence udě-
lena. Platnost licence k pěstování rostlin konopí pro
léčebné použití může být Státním ústavem pro kon-
trolu léčiv prodloužena nejvýše o 5 let, a to opako-
vaně.

(4) Jakékoliv změny údajů uvedených v licenci
k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití je
osoba, které byla licence k pěstování rostlin konopí
pro léčebné použití udělena, povinna neprodleně pí-
semně sdělit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

(5) V případě změny údajů uvedených v licenci
k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití týka-
jící se

a) uvedené celkové plochy pěstírny,
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b) parcely nebo katastrálního území pozemku, na
kterém se nachází pěstírna,

c) rozlohy plochy v pěstírně určené k pěstování
nebo

d) názvu, sídla nebo právní formy,

musí osoba, které byla licence udělena, podat Stát-
nímu ústavu pro kontrolu léčiv žádost o změnu li-
cence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití
týkající se uvedené změny, a to nejpozději do 15 dnů
ode dne, kdy změna nastala. Žádost o změnu licence
musí vedle náležitostí podání podle správního řádu
obsahovat údaje, které mají být v licenci změněny.
Součástí žádosti o změnu licence jsou přílohy podle
§ 24b odst. 4 a 5, které prokazují požadovanou
změnu. Doba platnosti měněné licence není rozhod-
nutím o změně licence dotčena. V případě údajů po-
dle písmen a) až c) se rozhodnutí o změně licence
vydá až po provedeném ohledání podle odstavce 1,
nejpozději však do 30 dnů ode dne podání žádosti.
Činnost v rozsahu změn obsažených v žádosti
o změnu licence je oprávněn držitel licence vykoná-
vat až po nabytí právní moci rozhodnutí Státního
ústavu pro kontrolu léčiv o změně licence
k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití.

(6) Skutečnosti, o nichž se Státní ústav pro kon-
trolu léčiv dozvěděl v souvislosti s řízením o udělení,
prodloužení, změně, odnětí nebo zrušení licence
k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití, ne-
smí být bez souhlasu žadatele zpřístupněny jiným
osobám, a to ani podle zákona upravujícího svo-
bodný přístup k informacím. Informaci o tom, že
byla podána žádost o udělení, prodloužení nebo
změnu licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné
použití, lze zveřejnit před ukončením řízení pouze se
souhlasem žadatele.

(7) Zanikne-li platnost licence k pěstování
rostlin konopí pro léčebné použití podle § 24e
odst. 4 písm. c), může osoba, která byla držitelem
licence, požádat o novou licenci pro pěstování rostlin
konopí pro léčebné použití nejdříve po uplynutí
dvou let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o odnětí licence. To platí obdobně pro právnickou
osobu, jejímž statutárním orgánem je osoba, která
byla statutárním orgánem držitele licence pro pěsto-
vání konopí pro léčebné použití, v době, kdy plat-
nost licence zanikla podle § 24e odst. 4 písm. c).

§ 24d

Povinnosti držitele licence k pěstování rostlin
konopí pro léčebné použití

Osoba, které byla udělena licence k pěstování
rostlin konopí pro léčebné použití, je povinna

a) zajistit pěstování rostlin konopí pro léčebné
použití, produkci konopí a další činnosti sou-
visející s pěstováním v pěstírně uvedené v li-
cenci,

b) zajistit zabezpečení pěstírny zavedením bezpeč-
ného skladování, kamerového systému a jiných
bezpečnostních opatření, a to nejméně v rozsahu
stanoveném prováděcím právním předpisem,

c) zajistit, aby veškerá činnost v souvislosti s pěsto-
váním, sklizní a zpracováním rostlin konopí pro
léčebné použití a zneškodněním rostlinného od-
padu podle písmene e) byla zaprotokolována
a evidována; způsob a rozsah protokolování
a evidence stanoví prováděcí právní předpis,

d) pěstovat rostliny konopí pro léčebné použití
v souladu se správnou pěstitelskou praxí pro
pěstování rostlin konopí pro léčebné použití,

e) zajistit, aby veškerý rostlinný odpad byl ucho-
váván způsobem stanoveným v § 10 odst. 1 až 3
obdobně a zneškodněn na vlastní náklady této
osoby způsobem stanoveným v § 14 odst. 3 nej-
později do 120 dnů ode dne, kdy došlo ke
vzniku rostlinného odpadu,

f) se při zacházení s rostlinami konopí pro léčebné
použití řídit § 17, 18 a § 19 odst. 2 obdobně.

§ 24e

Zánik licence k pěstování rostlin konopí
pro léčebné použití

(1) Státní ústav pro kontrolu léčiv rozhodne
o odnětí licence k pěstování rostlin konopí pro lé-
čebné použití nebo o zamítnutí žádosti o prodloužení
platnosti licence, pokud byl držitel licence pravo-
mocně uznán vinným z přestupku podle tohoto zá-
kona, za který je horní hranice pokuty stanovena ve
výši 10 000 000 Kč, nebo ze spáchání více přestupků
podle tohoto zákona nebo z opakovaného spáchání
přestupku podle tohoto zákona. Státní ústav pro
kontrolu léčiv rozhodne o odnětí licence, pokud
byl držitel licence pravomocně odsouzen za úmyslný
nebo nedbalostní trestný čin, jehož skutková pod-
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stata souvisí se zacházením s návykovými látkami
nebo přípravky.

(2) Přestane-li osoba, které byla udělena licence
k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití, vy-
konávat činnost pěstování rostlin konopí pro léčebné
použití, oznámí tuto skutečnost do 15 dnů ode dne
ukončení této činnosti Státnímu ústavu pro kontrolu
léčiv, který licenci k pěstování rostlin konopí pro
léčebné použití zruší. Státní ústav pro kontrolu léčiv
rozhodne o zrušení licence k pěstování rostlin ko-
nopí pro léčebné použití také v případě, kdy ukon-
čení činnosti pěstování rostlin konopí pro léčebné
použití zjistí u držitele licence v rámci své činnosti.

(3) Rozhodne-li Státní ústav pro kontrolu léčiv
o odnětí nebo zrušení licence k pěstování rostlin ko-
nopí pro léčebné použití, anebo o zamítnutí žádosti
o prodloužení platnosti licence, je osoba, které byla
licence odňata, zrušena nebo jí byla zamítnuta žádost
o prodloužení licence, povinna na své náklady pěs-
tební materiál a rostlinný odpad zneškodnit způso-
bem stanoveným v § 14 odst. 3 nejpozději do 30 dnů
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí nebo v pří-
padě zamítnutí žádosti o prodloužení platnosti li-
cence do 30 dnů ode dne konce platnosti licence.

(4) Platnost licence k pěstování rostlin konopí
pro léčebné použití zaniká

a) uplynutím 90 dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o udělení licence k pěstování konopí
pro léčebné použití, pokud v této lhůtě držitel
licence neobdrží pravomocné rozhodnutí o po-
volení k zacházení s návykovými látkami a pří-
pravky k činnostem souvisejícím se zacházením
s konopím pro léčebné použití,

b) uplynutím doby, na kterou byla vydána,

c) nabytím právní moci rozhodnutí o odnětí li-
cence k pěstování rostlin konopí pro léčebné
použití,

d) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení li-
cence k pěstování rostlin konopí pro léčebné
použití,

e) zánikem nebo úmrtím osoby, které byla licence
k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití
udělena,

f) zánikem platnosti povolení k zacházení s návy-
kovými látkami a přípravky k činnostem sou-
visejícím se zacházením s konopím pro léčebné
použití.

(5) Zanikne-li platnost licence k pěstování rost-
lin konopí pro léčebné použití podle odstavce 4
písm. b) nebo f), je osoba, jež byla držitelem této
licence, povinna na své náklady pěstební materiál
a rostlinný odpad zneškodnit způsobem stanoveným
v § 14 odst. 3 nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy
uplynula doba platnosti licence k pěstování rostlin
konopí pro léčebné použití, nebo v případě zániku
povolení k zacházení ode dne, kdy povolení k zachá-
zení zaniklo.

Náhrada výdajů za provedení odborných úkonů

§ 24f

(1) Za provedení odborných úkonů Státním
ústavem pro kontrolu léčiv podle odstavce 2 je ža-
datel povinen Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv
uhradit náhradu výdajů.

(2) Za odborné úkony prováděné Státním ústa-
vem pro kontrolu léčiv se považují úkony prováděné
v souvislosti s řízením o žádostech podle § 24b
odst. 2 a § 24c odst. 3 a 5; těmito úkony se rozumí
posouzení

a) zajištění procesů ovlivňujících jakost propouš-
těných šarží rostlin konopí pro léčebné použití
stanovenou podle právního předpisu upravují-
cího podmínky pro předepisování, přípravu,
distribuci, výdej a používání individuálně při-
pravovaných léčivých přípravků s obsahem ko-
nopí pro léčebné použití,

b) kvalitativních a kvantitativních parametrů ja-
kosti konopí pro léčebné použití včetně dekla-
rovaného obsahu účinných látek,

c) vhodnosti prostor a zařízení, která jsou použí-
vána pro řádné pěstování, sklízení a zpracování,
včetně jejich technických parametrů, a technic-
kého vybavení pro zabezpečení pěstírny,

d) navrhovaných nebo zavedených opatření proti
znehodnocení a kontaminaci konopí pro lé-
čebné použití těžkými kovy, mikroorganismy,
pesticidy a dalšími kontaminanty a

e) dodržování pravidel správné pěstitelské praxe.

(3) Bližší specifikaci odborných úkonů podle
odstavce 2, způsob stanovení výše náhrady výdajů
za provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých
činností, maximální výši náhrady výdajů za prove-
dení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností
a výši záloh náhrady výdajů za provedení odborných
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úkonů v rámci jednotlivých činností stanoví prová-
děcí právní předpis. Výše náhrady výdajů za prove-
dení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností
se stanoví tak, aby pokryla výdaje na provedení
těchto odborných úkonů v nezbytné výši.

§ 24g

(1) Osoba, na jejíž žádost se odborné úkony
mají provést, je povinna Státnímu ústavu pro kon-
trolu léčiv předem složit zálohu na náhradu výdajů,
je-li zřejmé, že odborné úkony budou provedeny.
V případě odborných úkonů podle § 24f odst. 2
Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje na svých
internetových stránkách obvyklou časovou nároč-
nost jednotlivých úkonů.

(2) Státní ústav pro kontrolu léčiv vrátí žadateli
na jeho žádost náhradu výdajů

a) v plné výši, pokud žadatel zaplatil náhradu vý-
dajů, aniž k tomu byl povinen,

b) v plné výši, pokud požadovaný odborný úkon
nebyl zahájen, nebo

c) ve výši odpovídající poměrné části zaplacené
náhrady výdajů za odborné úkony, které ne-
byly provedeny.

(3) Žadatel doplatí rozdíl mezi zálohou na
úhradu výdajů podle odstavce 1 a skutečnou výší
úhrady výdajů v případě, že skutečná výše úhrady
výdajů převyšuje zálohu, a to ve lhůtě stanovené
Státním ústavem pro kontrolu léčiv ve výzvě
k úhradě doplatku na úhradu výdajů.

(4) Náhrady výdajů podle § 24f nejsou příjmem
státního rozpočtu podle zvláštního právního před-
pisu, jsou příjmem Státního ústavu pro kontrolu lé-
čiv a jsou vedeny na zvláštním účtu, který je součástí
rezervního fondu Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Státní ústav pro kontrolu léčiv používá tyto pro-
středky pro zajištění své činnosti prováděné podle
tohoto zákona nebo podle zvláštních právních před-
pisů, nelze-li tuto činnost zajistit v potřebném roz-
sahu z rozpočtových zdrojů.

(5) Rozhodne-li tak vláda, převede Státní ústav
pro kontrolu léčiv z prostředků účtu vedeného podle
odstavce 4 na příjmový účet státního rozpočtu Čes-
ké republiky zřízený pro Ministerstvo zdravotnictví
částku ve výši stanovené vládou.“.

47. V § 25 odst. 2 se slova „mezinárodních

smluv, kterými“ nahrazují slovy „mezinárodní
smlouvy, jíž“.

48. Nadpis § 29 zní: „Ohlašovací povinnost
osob pěstujících mák setý“.

49. V § 29 úvodní části ustanovení se slova
„nebo konopí“ zrušují.

50. V § 29 písm. a) bodě 1 se slova „nebo ko-
nopím“ a v bodě 2 slova „nebo konopí“ zrušují.

51. V § 29 písm. b) se slova „nebo konopí“ zru-
šují.

52. V § 29 písm. c) bodě 1 se slova „nebo ko-
nopí“ zrušují.

53. V § 29 písm. c) bodě 2 se slovo „ , konopí,“
nahrazuje slovem „a“ a slova „a semene konopí“ se
zrušují.

54. V § 29 písm. c) bodě 3 se slova „nebo ko-
nopí prodaného nebo jinak převedeného“ nahrazují
slovy „prodané nebo jinak převedené“.

55. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 29a

Ohlašovací povinnost osob pěstujících rostliny
konopí pro léčebné použití

Osoby pěstující rostliny konopí pro léčebné
použití podle § 24b jsou povinny předat Státnímu
ústavu pro kontrolu léčiv a Ministerstvu zdravotnic-
tví hlášení o množství sklizených rostlin konopí pro
léčebné použití vypěstovaných na základě licence
a o množství veškerého vyprodukovaného a zne-
škodněného odpadu z pěstování rostlin konopí pro
léčebné použití za uplynulý kalendářní rok do konce
února následujícího kalendářního roku.“.

56. Za § 29a se vkládá nový § 29b, který včetně
nadpisu zní:

„§ 29b

Ohlašovací povinnost osob pěstujících rostliny
technického konopí

Osoby pěstující rostliny technického konopí na
celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny předat
hlášení místně příslušnému celnímu úřadu podle
místa pěstování, písemně nebo v elektronické podo-
bě
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a) do jednoho měsíce od osevu nebo výsadby

1. výměru pozemků osetých či osázených rost-
linami technického konopí, včetně názvu
použité odrůdy10g), čísla parcely, názvu
a čísla katastrálního území10h), nebo identifi-
kačního čísla půdního bloku, případně dílu
půdního bloku evidence půdy10i),

2. odhad výměry pozemků, na nichž budou
pěstovány rostliny technického konopí
v příštím pěstebním cyklu,

b) v průběhu vegetace a sklizně nebo při zneškod-
ňování rostlin technického konopí údaje o vý-
měře pozemků a způsobu zneškodnění rostlin
technického konopí, rostlin technického konopí
ponechaných na pozemku nebo sklizených,
včetně názvu použité registrované odrůdy10g),
čísla parcely, názvu a čísla katastrálního úze-
mí10h) nebo identifikačního čísla půdního
bloku, popřípadě dílu půdního bloku, evidence
půdy10i), a to nejpozději do 5 dnů před prove-
dením sklizně nebo zneškodnění,

c) do konce prosince příslušného kalendářního
roku

1. výměru pozemků, které byly v příslušném
kalendářním roce oseté či osázené rostlinami
technického konopí, výměru pozemků, ze
kterých byly sklizeny rostliny technického
konopí, včetně názvu použité registrované
odrůdy10g), čísla parcely, názvu a čísla katas-
trálního území10h), nebo identifikačního čísla
půdního bloku, případně dílu půdního bloku
evidence půdy10i),

2. množství v příslušném kalendářním roce
sklizeného technického konopí a semene ko-
nopí.“.

57. V § 31 odst. 1 se za text „§ 27“ vkládají
slova „a § 29a“ a slovo „vydávaných“ se nahrazuje
slovem „vydaných“.

58. V § 31 odst. 1 se za slova „hlášení podle
§ 29“ vkládají slova „a 29b“.

59. V § 31 odst. 2 se slova „mák setý nebo ko-
nopí (§ 29)“ nahrazují slovy „mák setý podle § 29
a rostliny technického konopí podle § 29b“.

60. V § 34 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „za-
cházení s konopím pro léčebné použití“ nahrazu-
jí slovy „pěstování rostlin konopí pro léčebné
použití“.

61. V § 34 odst. 1 písm. b) bodě 2 se za slova
„setého a“ vkládá slovo „rostlin“.

62. V § 34 odst. 8 se za slovo „nebo“ vkládá
slovo „rostlin“.

63. V § 36 odst. 1 písm. m) se text „č. 1, 2, 3“
nahrazuje textem „č. 1, 3, 4“.

64. V § 36 odst. 1 písm. o) se text „§ 13 odst. 6“
nahrazuje textem „§ 13 odst. 8“.

65. V § 36 odst. 1 písm. p) se text „§ 13 odst. 7“
nahrazuje textem „§ 13 odst. 9“.

66. V § 36 odst. 1 písm. q) se text „§ 14 odst. 1“
nahrazuje textem „§ 14“ a na konci textu písmene q)
se doplňují slova „ , nebo zneškodnění neprovede
stanoveným způsobem“.

67. V § 36 odst. 1 písmeno x) zní:

„x) poruší zákaz pěstovat druhy nebo odrůdy rost-
liny konopí (rod Cannabis) podle § 24 odst. 1
písm. a), nebo“.

68. V § 36 odst. 5 úvodní části ustanovení se
slova „nebo konopí“ zrušují.

69. V § 36 odstavec 6 zní:

„(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba,
které byla udělena licence k pěstování rostlin konopí
pro léčebné použití, se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 24c odst. 4 neoznámí Státnímu

ústavu pro kontrolu léčiv změnu údaje uvede-
ného v licenci k pěstování rostlin konopí pro
léčebné použití,

b) v rozporu s § 24c odst. 5 nepožádá o změnu
licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné
použití,

c) v rozporu s § 24d písm. a) nezajistí, aby pěsto-
vání rostlin konopí pro léčebné použití, pro-
dukce konopí a další činnosti související s pěsto-
váním byly vykonávány v pěstírně,

d) nezajistí zabezpečení pěstírny způsobem stano-
veným v § 24d písm. b),

e) v rozporu s § 24d písm. c) nezajistí protokolo-
vání a evidenci činností v souvislosti s pěstová-
ním, sklizní a zpracováním rostlin konopí pro
léčebné použití, a zneškodněním rostlinného
odpadu, nebo nezajistí protokolování a evidenci
stanoveným způsobem,

f) pěstuje rostliny konopí pro léčebné použití
v rozporu s § 24d písm. d),
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g) nezajistí uchovávání rostlinného odpadu způso-
bem stanoveným v § 24d písm. e),

h) nezajistí zneškodnění rostlinného odpadu v sou-
ladu s § 24d písm. e) nebo nezajistí jeho
zneškodnění způsobem stanoveným v § 24d
písm. e),

i) při zacházení s rostlinami konopí pro léčebné
použití jednala v rozporu s § 24d písm. f), a to
tak, že nesplnila požadavky uvedené

1. v § 17,

2. v § 18, nebo

3. v § 19 odst. 2,

j) v rozporu s § 24e odst. 2 neoznámí Státnímu
ústavu pro kontrolu léčiv ukončení činnosti
pěstování rostlin konopí pro léčebné použití,

k) po odnětí licence nezneškodní pěstební materiál
a rostlinný odpad v souladu s § 24e odst. 3,

l) po zániku platnosti licence nezneškodní pěs-
tební materiál a rostlinný odpad v souladu
s § 24e odst. 5, nebo

m) v rozporu s § 29a nesplní ohlašovací povinnost,
nebo v hlášení uvede nesprávné nebo neúplné
údaje.“.

70. V § 36 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba,
která pěstuje rostliny technického konopí na celkové
ploše větší než 100 m2, se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 29b nesplní ohlašovací povinnost,
nebo

b) uvede nesprávné nebo neúplné údaje v hlášeních
podle § 29b.“.

71. V § 37 odstavec 6 zní:

„(6) Za přestupek podle § 36 odst. 6 lze uložit
pokutu do

a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmen a),
b), h), j) až m),

b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písme-
ne d) nebo e),

c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písme-
ne c), f), g) nebo i).“.

72. V § 37 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Za přestupek podle § 36 odst. 7 lze uložit
pokutu do

a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b),

b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písme-
ne a).“.

73. V § 39 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „nebo konopí“ zrušují.

74. V § 39 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Fyzická osoba se jako osoba zacházející
s léčivy dopustí přestupku tím, že předepíše léčivý
přípravek v rozporu s § 13 odst. 1 nebo 3.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstav-
ce 4 a 5.

75. V § 39 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Fyzická osoba pěstující rostliny technic-
kého konopí na celkové ploše větší než 100 m2 se
dopustí přestupku tím, že

a) nesplní ohlašovací povinnosti podle § 29b,

b) uvede nesprávné nebo neúplné údaje v hlášeních
podle § 29b.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstav-
ce 5 a 6.

76. V § 39 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit
pokutu do 2 000 000 Kč.“.

77. V § 39 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Za přestupek podle odstavce 4 písm. a) lze
uložit pokutu do 100 000 Kč a za přestupek podle
odstavce 4 písm. b) lze uložit pokutu do 200 000 Kč.
Příkazem na místě lze za přestupek podle odstavce 4
uložit pokutu do 5 000 Kč.“.

78. V § 43 odstavec 3 zní:

„(3) Orgány Celní správy České republiky jsou
povinny předávat Policii České republiky jednotlivá
hlášení osob pěstujících mák setý nebo rostliny tech-
nického konopí takto:

a) hlášení podle § 29 písm. a) do 10. června pří-
slušného kalendářního roku,

b) hlášení podle § 29 písm. b) neprodleně,

c) hlášení podle § 29b písm. a) do 10 dnů od jeho
obdržení,

d) hlášení podle § 29b písm. b) neprodleně.“.

79. V § 43 odstavec 4 zní:

„(4) Celní úřady jsou povinny předávat Gene-
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rálnímu ředitelství cel jednotlivá hlášení osob pěstu-
jících mák setý nebo rostliny technického konopí
takto:

a) hlášení podle § 29 písm. a) do 10. června pří-
slušného kalendářního roku,

b) hlášení podle § 29 písm. b) neprodleně,

c) hlášení podle § 29 písm. c) do 31. března za
uplynulý kalendářní rok,

d) hlášení podle § 29b písm. a) do 40 dnů od jeho
obdržení,

e) hlášení podle § 29b písm. b) neprodleně,

f) hlášení podle § 29b písm. c) do 31. března za
uplynulý kalendářní rok.“.

80. V § 43 odstavec 5 zní:

„(5) Generální ředitelství cel sděluje Minister-
stvu zemědělství údaje

a) podle § 29 písm. a) do 20. června příslušného
kalendářního roku,

b) podle § 29 písm. b) do 31. března za uplynulý
kalendářní rok,

c) podle § 29 písm. c) do 30. dubna za uplynulý
kalendářní rok na formulářích vydaných Minis-
terstvem zemědělství,

d) podle § 29b písm. a) do 50 dnů od jejich ob-
držení,

e) podle § 29b písm. b) do 31. března za uplynulý
kalendářní rok,

f) podle § 29b písm. c) do 30. dubna za uplynulý
kalendářní rok na formulářích vydaných Minis-
terstvem zemědělství.“.

81. V § 43 odstavec 6 zní:

„(6) Generální ředitelství cel sděluje Minister-
stvu zdravotnictví údaje

a) podle § 29 písm. a) do 20. června příslušného
kalendářního roku,

b) podle § 29 písm. c) do 30. dubna za uplynulý
kalendářní rok na formulářích vydaných Minis-
terstvem zdravotnictví,

c) podle § 29b písm. a) do 50 dnů od jejich ob-
držení,

d) podle § 29b písm. c) do 30. dubna za uplynulý
kalendářní rok na formulářích vydaných Minis-
terstvem zdravotnictví.“.

82. V § 43 odst. 8 písm. b) se bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 1 a 2.

83. V § 43 odst. 8 písm. b) bodě 1 se za slovo
„udělených“ vkládají slova „a zaniklých“ a za slovo
„pěstování“ se vkládá slovo „rostlin“.

84. V § 43 odst. 8 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

85. V § 43 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Ministerstvo zdravotnictví bezodkladně
informuje Státní ústav pro kontrolu léčiv o zániku
platnosti povolení k zacházení s návykovými látkami
a přípravky k činnostem souvisejícím se zacházením
s konopím pro léčebné použití u držitele licence
k pěstování konopí pro léčebné použití.“.

86. V § 43a odst. 3 úvodní části ustanovení se
slovo „Úřady“ nahrazuje slovem „Orgány“.

87. V § 43a odst. 4 písm. a) se za slovo „pěsto-
vání“ vkládá slovo „rostlin“.

88. V § 43a odst. 4 písmena b) až d) znějí:

„b) kontroluje soulad pěstování rostlin konopí pro
léčebné použití s podmínkami stanovenými
podle § 24c a soulad zpracování a skladování
konopí pro léčebné použití s pravidly správné
výrobní praxe a kontroluje zabezpečení konopí
pro léčebné použití proti krádeži a zneužití
v rámci ochrany veřejného zdraví, a to u kaž-
dého jednotlivého držitele licence pro pěstování
rostlin konopí pro léčebné použití alespoň jed-
nou za 18 měsíců,

c) rozhoduje o udělení, změně, odnětí a zrušení
licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné
použití a o prodloužení její platnosti,

d) provádí odborné úkony podle § 24f odst. 2.“.

89. V § 43a odst. 4 se písmena e) a f) zrušují.

90. V § 44 se za slova „k dovozu makoviny“
vkládají slova „a o odnětí licence k pěstování rostlin
konopí pro léčebné použití“.

91. V § 44c odst. 1 úvodní části ustanovení se
za slovo „nařízením“ vkládají slova „seznam návy-
kových látek, ve kterém uvede“.

92. V § 44c odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova
„recept nebo žádanku označené“ nahrazují slovy
„elektronický recept s označením „vysoce návyková
látka“ nebo na recept označený modrým pruhem
vystavený v listinné podobě, stanoví-li tak zákon
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o léčivech, nebo na žádanku označenou“ a slova
„směřujícím z levého dolního rohu do pravého hor-
ního rohu“ se zrušují.

93. V § 44c odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova
„recept nebo“ nahrazují slovy „elektronický recept
nebo na recept vystavený v listinné podobě, stanoví-
-li tak zákon o léčivech, nebo na“.

94. V § 44c odst. 1 písm. e) bodě 2 se slova
„recept nebo žádanku označené“ nahrazují slovy
„elektronický recept s označením „vysoce návyková
látka“ nebo na recept označený modrým pruhem
vystavený v listinné podobě, stanoví-li tak zákon
o léčivech, nebo na žádanku označenou“ a slova
„směřujícím z levého dolního rohu do pravého hor-
ního rohu“ se zrušují.

95. V § 44c odst. 1 písm. g) bodě 2 se slova
„recept nebo“ nahrazují slovy „elektronický recept
nebo na recept vystavený v listinné podobě, stanoví-
-li tak zákon o léčivech, nebo na“.

96. V § 44c se doplňují odstavce 4 a 5, které
znějí:

„(4) Ministerstvo zemědělství vydá vyhlášku
k provedení § 13 odst. 11 písm. e) a f).

(5) Ministerstvo zdravotnictví vydá vyhlášku
k provedení § 2 odst. 2, § 13 odst. 11 písm. a)
až d), § 24b odst. 7, § 24d písm. b) a c) a § 24f
odst. 3.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Licence k pěstování konopí pro léčebné pou-
žití udělená podle § 24a zákona č. 167/1998 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, je platná po dobu, na niž byla udělena.

2. Osoba, které byla udělena licence k pěstování
konopí pro léčebné použití podle § 24a zákona
č. 167/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, postupuje po dobu plat-
nosti této licence podle zákona č. 167/1998 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona. Po dobu platnosti licence k pěstování ko-
nopí pro léčebné použití udělené podle § 24a zákona
č. 167/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, může držitel této licence
podat žádost o licenci k pěstování rostlin konopí

pro léčebné použití podle § 24b zákona č. 167/
/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona; v tomto případě se podle věty
první nepostupuje.

3. Smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona v souvislosti s konopím pro
léčebné použití podle § 24b zákona č. 167/1998
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, zůstávají v platnosti.

4. Povolení k zacházení vztahující se ke zpra-
cování konopí pro léčebné použití vydané podle zá-
kona č. 167/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona vztahuje také na produkci
konopí pro léčebné použití.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o léčivech

Čl. III

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/
/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/
/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/
/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 250/
/2014 Sb., zákona č. 80/2015 Sb., zákona č. 243/
/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 66/
/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 251/
/2017 Sb., zákona č. 36/2018 Sb., zákona č. 44/
/2019 Sb., zákona č. 262/2019 Sb., zákona č. 89/
/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 326/
/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 2 se na konci písmene a) do-
plňuje bod 11, který zní:

„11. rozhodnutí o zápisu internetové strán-
ky do seznamu nelegálních internetových
stránek a rozhodnutí o výmazu interne-
tové stránky ze seznamu nelegálních inter-
netových stránek,“.

2. V § 13 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

„s) vede seznam internetových stránek nabízejících
léčivé přípravky v rozporu s tímto zákonem
(dále jen „seznam stránek s nelegální nabídkou
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léčivých přípravků“) a zveřejňuje ho na svých
internetových stránkách.“.

3. V § 77 odst. 7 se slovo „Ústavu“ nahrazuje
slovem „agentuře“.

4. V § 79a odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slovo „možno“ vkládají slova „v souladu se zákonem
o návykových látkách“ a slova „a to pouze na elek-
tronický recept,“ se zrušují.

5. V § 79a odst. 1 písm. b) se za slovo „výdeje“
vkládají slova „a použití“.

6. Za § 79a se vkládají nové § 79b a 79c, které
včetně nadpisu znějí:

„§ 79b

(1) Před zahájením přípravy individuálně při-
pravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí
pro léčebné použití na základě žádanky s modrým
pruhem farmaceut ověří, že množství konopí pro
léčebné použití v jedné jednotce předepsané lékové
formy nepřekračuje množstevní omezení na jeden
den stanovené právním předpisem upravujícím pod-
mínky pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej
a používání individuálně připravovaných léčivých
přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.

(2) Ošetřující lékař je při poskytování zdravot-
ních služeb konkrétnímu pacientovi při hospitalizaci
povinen zajistit, že použitím individuálně připravo-
vaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro
léčebné použití nebude překročeno množstevní
omezení na jeden den stanovené právním předpisem
upravujícím podmínky pro předepisování, přípravu,
distribuci, výdej a používání individuálně připravo-
vaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro
léčebné použití.

§ 79c

Záznam o provedení očkování
konkrétního pacienta

(1) Lékař, který provedl očkování konkrétního
pacienta, o tom bezodkladně učiní elektronický zá-
znam prostřednictvím systému eRecept (dále jen
„záznam o očkování“).

(2) Pro účely záznamu o očkování podle od-
stavce 1 se provedením očkování konkrétního pa-
cienta rozumí provedení pravidelného, zvláštního,
mimořádného nebo dobrovolného očkování, při kte-

rém je lékařem pacientovi aplikován humánní imu-
nologický léčivý přípravek.“.

7. V § 80 odst. 1 písm. c) se za slovo „podobě“
vkládají slova „podle § 81f“ a slova „na léčivé pří-
pravky obsahující omamné nebo psychotropní
látky“ se zrušují.

8. V § 80 odst. 1 písm. e) se slova „na léčivé
přípravky obsahující omamné nebo psychotropní
látky“ zrušují.

9. V § 80 odst. 5 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písme-
na f) až h).

10. V § 80 se doplňuje odstavec 8, který včetně
poznámek pod čarou č. 119 a 120 zní:

„(8) Léčivý přípravek s obsahem návykové
látky119) nebo uvedené látky kategorie 1 podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
prekursory drog120) nelze předepsat na elektronický
recept nebo na recept vystavený v listinné podobě
tak, aby na jeho základě byl umožněn opakovaný
výdej předepsaného počtu balení léčivého přípravku.

119) § 2 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

120) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/
/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog, v plat-
ném znění.“.

11. V § 80a odst. 1 písm. b) se slova „na léčivé
přípravky obsahující omamné nebo psychotropní
látky“ zrušují.

12. V § 80a odst. 1 písm. d) se slova „na léčivé
přípravky obsahující omamné nebo psychotropní
látky“ nahrazují slovy „v souladu se zákonem o ná-
vykových látkách“.

13. V § 80a odstavec 3 zní:

„(3) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah
údajů uváděných na receptu a žádance, dobu jejich
platnosti, omezení s ohledem na druh a množství
léčivých přípravků pro léčbu zvířat, které na nich
lze předepsat, a pravidla pro jejich používání.“.

14. V § 81 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) centrálního úložiště

1. elektronických receptů (dále jen „centrální
úložiště elektronických receptů“),
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2. záznamů o očkování (dále jen „centrální úlo-
žiště záznamů o očkování“),“.

15. V § 81 odst. 1 písm. c) se za slovo „pa-
cienta“ vkládají slova „nebo v souvislosti s očková-
ními provedenými konkrétnímu pacientovi“.

16. V § 81 odst. 3 písm. g) se za slova „podle
§ 81d“ vkládají slova „odst. 3 a 4“.

17. V § 81 odst. 3 se na konci textu písmene h)
doplňují slova „ , a k záznamům o očkování pro-
vedeném jejím pojištěncům, bylo-li očkování po-
jištěncům hrazeno z veřejného zdravotního pojiště-
ní“.

18. V § 81 odst. 3 se na konci textu písmene i)
doplňují slova „ , a k záznamům o očkování pro-
vedeném osobám, za které hradí zdravotní služby
stát, bylo-li očkování za tyto osoby státem uhra-
zeno“.

19. V § 81 se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která
včetně poznámky pod čarou č. 121 znějí:

„n) přístup krajskému úřadu k elektronickým re-
ceptům, jejichž prostřednictvím byl předepsán
léčivý přípravek s obsahem návykových lá-
tek119), za účelem kontroly prováděné podle ji-
ných právních předpisů121),

o) přístup orgánům ochrany veřejného zdraví k zá-
znamům o očkování za účelem výkonu státní
správy v oblasti ochrany a podpory veřejného
zdraví podle zákona o ochraně veřejného
zdraví.

121) Zákon č. 167/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

20. V § 81 odst. 4 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „nebo na záznamu o očkování“.

21. V § 81 se na konci odstavce 4 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) údaje uvedené v záznamu o očkování.“.

22. V § 81a odstavec 2 zní:

„(2) K systému eRecept dále přistupuje pro-
střednictvím autentizačního informačního systému
podle jiného právního předpisu109)

a) Ústav,

b) Ministerstvo zdravotnictví,

c) Ústav zdravotnických informací a statistiky za
účelem výkonu statistické činnosti,

d) krajské úřady za účelem výkonu kontrolní čin-
nosti, a

e) orgány ochrany veřejného zdraví za účelem vý-
konu státní správy v oblasti ochrany a podpory
veřejného zdraví.“.

23. V § 81a odst. 3 se za slova „§ 81d odst. 3“
vkládají slova „a 4“.

24. V § 81d odst. 1 se za slova „elektronických
receptů,“ vkládají slova „a na údaje o provedeném
očkování konkrétního pacienta, které jsou obsažené
v centrálním úložišti záznamů o očkování,“.

25. V § 81d se za odstavec 3 vkládá nový od-
stavec 4, který zní:

„(4) Lékový záznam pacienta rovněž umožňuje
nahlížet v centrálním úložišti záznamů o očkování na

a) informace o provedených očkováních konkrét-
ního pacienta, včetně informací o aplikovaných
humánních imunologických léčivých příprav-
cích, a

b) identifikační údaje lékaře a poskytovatele zdra-
votních služeb, v rámci jehož činnosti lékař pro-
vedl očkování pacienta, a to v rozsahu podle
odstavce 3 písm. c).“.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako od-
stavce 5 až 9.

26. V § 81d odst. 5 se za slova „odstavce 3“
vkládají slova „a 4“.

27. V § 81d odst. 9 se slova „5 až 7“ nahrazují
slovy „6 až 8“.

28. V § 81d se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Systém eRecept rovněž umožní nahlížet
podle odstavců 6 až 8 prostřednictvím lékového zá-
znamu na údaje pacienta podle odstavce 4 po dobu,
po kterou jsou tyto údaje uchovávány v centrálním
úložišti záznamů o očkování.“.

29. V § 81e odst. 1 se za slova „§ 81d odst. 3“
vkládají slova „a 4“, za slova „s možností nahlížet“
se vkládají slova „na údaje zobrazující se prostřed-
nictvím“ a slovo „do“ se zrušuje.

30. V § 81e odst. 4 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „nebo 4“.

31. V § 81e odst. 6 se za slova „§ 81d odst. 3“
vkládají slova „nebo 4“.
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32. V § 81f odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písme-
na a) a b).

33. Za § 81f se vkládají nové § 81fa a 81fb, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 81fa

Centrální úložiště záznamů o očkování

(1) Centrální úložiště záznamů o očkování je
v rámci systému eRecept zřízeno ke

a) shromažďování a ukládání záznamů o očkování,
b) shromažďování a ukládání informací týkajících

se zacházení se záznamem o očkování.

(2) Systém eRecept zabezpečuje bezúplatné za-
sílání informací z centrálního úložiště záznamů
o očkování pacientům prostřednictvím
a) datové zprávy zaslané na adresu elektronické

pošty pacienta, nebo

b) textové zprávy zaslané na mobilní telefonní pří-
stroj pacienta.

(3) Ústav uchovává informace vedené v centrál-
ním úložišti záznamů o očkování po dobu 1 roku od
úmrtí pacienta. Po uplynutí této doby se z centrál-
ního úložiště záznamů o očkování odstraní všechny
informace související s takovým pacientem.

§ 81fb

Záznam o očkování

(1) Záznam o očkování je vytvářen, měněn
nebo rušen v systému eRecept na základě požadavku
lékaře uvedeného v § 79b odst. 1, který obsahuje
údaje potřebné pro vytvoření, změnu nebo zrušení
záznamu o očkování.

(2) V případě, že požadavek podle odstavce 1
na vytvoření záznamu o očkování obsahuje všechny
stanovené údaje, systém eRecept vytvoří záznam
o očkování a obratem lékaři potvrdí jeho vytvoření.

(3) Lékař nebo farmaceut, který splňuje pod-
mínky tohoto zákona pro nahlížení prostřednictvím
lékového záznamu na údaje pacienta podle § 81d
odst. 4, vydá na žádost pacienta prostřednictvím
systému eRecept výpis provedených očkování
v listinné nebo elektronické podobě.

(4) Výpis provedených očkování podle od-
stavce 3 může být pacientovi vystaven v elektronické

podobě také přímo systémem eRecept prostřednic-
tvím webové aplikace pro pacienty podle § 81 odst. 1
písm. f).

(5) Prováděcí právní předpis stanoví
a) způsob zasílání požadavků na vytvoření, změnu

a zrušení záznamu o očkování,
b) rozsah údajů potřebných pro vytvoření, změnu

a zrušení záznamu o očkování,
c) rozsah údajů uváděných ve výpisu provedených

očkování podle odstavce 4 a jeho formu.“.

34. V § 81g se vkládá nový odstavec 1, který
zní:

„(1) Léčivé přípravky se vydávají na platný lé-
kařský předpis, pokud není rozhodnutím o registraci
stanoveno jinak.“.

Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako od-
stavce 2 až 6.

35. V § 81g odst. 2 písm. b) a d) se slovo
„platný“ zrušuje.

36. V § 81g odst. 2 písm. c) se za slovo „podo-
bě“ vkládají slova „podle § 81f“ a slova „na léčivé
přípravky obsahující omamné nebo psychotropní
látky“ se zrušují.

37. V § 81g odst. 3 se slova „obsahující
omamné nebo psychotropní látky, které mohou
být vydány pouze na recept s modrým pruhem
v souladu se zákonem o návykových látkách,“ na-
hrazují slovy „s obsahem návykové látky uvedené
v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamech
návykových látek120)“.

Poznámka pod čarou č. 120 zní:

„120) Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návyko-
vých látek, ve znění pozdějších předpisů.“.

38. V § 81g odst. 6 se za větu druhou vkládá
věta „Při výdeji léčivého přípravku na základě re-
ceptu s modrým pruhem obsahuje elektronický zá-
znam podle věty první také údaj o výdeji vysoce ná-
vykové látky.“.

39. V § 99 odst. 1 se písmena c) a d) zrušují.

Dosavadní písmena e) až o) se označují jako písme-
na c) až m).

40. V § 99 odst. 1 písm. c) se bod 2 zrušuje.

Dosavadní body 3 až 8 se označují jako body 2 až 7.
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41. V § 99 odst. 1 písm. c) se bod 3 zrušuje.

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

42. V § 99 odst. 1 písm. d) se bod 3 zrušuje.

Dosavadní body 4 až 6 se označují jako body 3 až 5.

43. V § 99 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako pís-
mena f) až l).

44. V § 99 odst. 1 se na konci písmene k) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno l) se zrušuje.

45. V § 99 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Ústav zveřejňuje způsobem umožňujícím
dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném da-
tovém formátu na svých internetových stránkách

a) seznam léčivých přípravků v členění podle kódu
přiděleného Ústavem, které lze podle tohoto
zákona uvádět na trh v České republice, s uve-
dením identifikace držitelů rozhodnutí o jejich
registraci nebo držitelů povolení souběžného
dovozu, a s uvedením klasifikace těchto léči-
vých přípravků pro výdej nebo prodej podle
§ 39,

b) souhrnné údaje o léčivých přípravcích dodáva-
ných na trh v České republice, zpracované
z údajů nahlášených podle § 33 odst. 2 věty
čtvrté, s uvedením identifikace léčivého pří-
pravku kódem přiděleným Ústavem, názvem
a doplňkem názvu, bez uvedení nahlášené ceny,
dále s uvedením identifikace držitele rozhodnutí
o registraci, počtu balení léčivého přípravku
s rozlišením, zda byl dodán distributorovi nebo
lékárně nebo zda byl vrácen distributorem nebo
lékárnou,

c) souhrnné údaje nahlášené podle § 33 odst. 2
věty první o uvedení, přerušení nebo ukončení
uvádění léčivého přípravku na trh v České re-
publice,

d) souhrnné anonymizované údaje o léčivých pří-
pravcích distribuovaných v České republice,
zpracované z údajů nahlášených podle § 77
odst. 1 písm. f) o léčivých přípravcích, které
distributor distribuoval do lékáren, dalším po-
skytovatelům zdravotních služeb, jiným distri-
butorům, prodejcům vyhrazených léčiv, veteri-
nárním lékařům a držitelům rozhodnutí o regis-
traci, s uvedením identifikace distribuovaného

léčivého přípravku kódem přiděleným Ústa-
vem, názvem a doplňkem názvu, počtu balení,
ceny původce a s označením, jakému typu
oprávněných osob byl léčivý přípravek distri-
buován, aniž by byl identifikován distributor,
který hlášení podal, nebo osoba, které byl léčivý
přípravek distribuován,

e) souhrnné údaje o léčivých přípravcích vydáva-
ných pouze na lékařský předpis distribuova-
ných mimo trh v České republice, zpracované
z údajů nahlášených podle § 77 odst. 1 písm. f)
o léčivých přípravcích, které distributor distri-
buoval jiným osobám za účelem distribuce nebo
výdeje mimo Českou republiku, s uvedením
identifikace distributora, identifikace distribuo-
vaného léčivého přípravku kódem přiděleným
Ústavem, názvem a doplňkem názvu, počtu ba-
lení, ceny původce a s označením, jakému typu
odběratelů byl léčivý přípravek distribuován,
aniž by byla identifikována osoba, které byl lé-
čivý přípravek distribuován,

f) souhrnné anonymizované agregované údaje o lé-
čivých přípravcích předepsaných a vydaných na
elektronický recept, obsažené v systému eRe-
cept, s uvedením celkového množství balení
v jednotlivých kalendářních měsících pro každý
předepsaný nebo vydaný léčivý přípravek s roz-
lišením podle okresu zdravotnického zařízení,
ve kterém byl léčivý přípravek předepsán nebo
vydán,

g) souhrnné anonymizované agregované údaje
o vydaných léčivých přípravcích, zpracované
z údajů nahlášených podle § 82 odst. 3 písm. d),
s uvedením celkového množství balení vyda-
ných v jednotlivých kalendářních měsících pro
každý léčivý přípravek identifikovaný kódem
přiděleným Ústavem, názvem a doplňkem ná-
zvu, s rozlišením způsobu výdeje, a váženého
průměru jeho ceny zohledňujícího množství ba-
lení v jednotlivých kalendářních měsících pro
každý vydaný léčivý přípravek,

h) registr zprostředkovatelů podle § 77b s uvede-
ním jména, popřípadě jmen, příjmení, adresy
místa podnikání, jde-li o osobu fyzickou, nebo
názvu, adresy sídla, jde-li o osobu právnickou,
identifikačního čísla zprostředkovatele a nahlá-
šených kontaktních údajů,

i) seznam distributorů podle § 75 odst. 3 a distri-
butorů podle § 75 odst. 4 včetně jejich skladů,
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s uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení,
adresy místa podnikání, jde-li o osobu fyzickou,
nebo názvu, adresy sídla, jde-li o osobu práv-
nickou, identifikačního čísla distributora, nahlá-
šených kontaktních údajů a s uvedením kvalifi-
kované osoby distributora a

j) seznam lékáren a jejich provozovatelů, s uvede-
ním jména, popřípadě jmen, příjmení, adresy
místa podnikání, jde-li o osobu fyzickou, nebo
názvu, adresy sídla, jde-li o osobu právnickou,
identifikačního čísla provozovatele, nahláše-
ných kontaktních údajů a s uvedením vedou-
cího lékárníka pro každou lékárnu, a dále s uve-
dením informace, zda lékárna zajišťuje i zásil-
kový výdej nebo zda lékárna zajišťuje pohoto-
vostní lékárenskou službu.

(3) Veterinární ústav zveřejňuje způsobem
umožňujícím dálkový přístup seznam veterinárních
léčivých přípravků registrovaných v České republice
a v rámci Evropské unie s rozlišením, zda jde o ve-
terinární léčivé přípravky s omezením výdeje na lé-
kařský předpis, s možností výdeje bez lékařského
předpisu nebo o vyhrazené léčivé přípravky, se za-
jištěním dostupnosti příslušných souhrnů údajů o ve-
terinárním přípravku a příbalových informací, spo-
třeby veterinárních léčivých přípravků s rozlišením
podle léčivé látky, která je v nich obsažena, a podle
cesty podání, seznam distributorů podle § 75 odst. 4,
seznam osob podle § 77 odst. 5 písm. a) bodů 1 až 3
a informace o uděleném povolení souběžného do-
vozu veterinárního léčivého přípravku.“.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako od-
stavce 4 až 10.

46. V § 99 odst. 4 písmeno a) zní:

„a) informace o vydaných povoleních k činnosti
a certifikátech a další informace týkající se léčiv
a zacházení s nimi, pokud nebyly zveřejněny
podle odstavce 1, 2 nebo 3,“.

47. V § 99 odst. 4 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až j) se označují jako písme-
na e) až i).

48. V § 99 odst. 7 se za slova „poskytují a zve-
řejňují“ vkládají slova „pouze způsobem podle od-
stavce 2 nebo 3 a“.

49. Za § 101 se vkládají nové § 101a až 101c,
které včetně nadpisů znějí:

„§ 101a

Seznam stránek s nelegální nabídkou
léčivých přípravků

Seznam stránek s nelegální nabídkou léčivých
přípravků obsahuje

a) adresu internetové stránky,

b) den zápisu internetové stránky do seznamu ne-
legálních internetových stránek, popřípadě den
výmazu zápisu internetové stránky z tohoto se-
znamu.

§ 101b

Zápis do seznamu stránek s nelegální nabídkou
léčivých přípravků

(1) Ústav rozhoduje o zápisu internetových
stránek do seznamu stránek s nelegální nabídkou lé-
čivých přípravků z moci úřední.

(2) Ústav rozhoduje o výmazu internetových
stránek ze seznamu stránek s nelegální nabídkou lé-
čivých přípravků z moci úřední, pominou-li důvody
pro jejich zápis do tohoto seznamu a dozví-li se
o této skutečnosti.

(3) V řízení podle odstavce 1 se účastníkovi ří-
zení doručuje písemnost veřejnou vyhláškou a účast-
níkovi řízení známého pobytu nebo sídla se písem-
nost zašle rovněž na vědomí na tuto adresu.

(4) Ústav je povinen neprodleně po nabytí
právní moci rozhodnutí o zápisu nebo výmazu pro-
vést zápis internetové stránky do seznamu stránek
s nelegální nabídkou léčivých přípravků nebo výmaz
internetové stránky ze seznamu stránek s nelegální
nabídkou léčivých přípravků.

§ 101c

Blokace nelegálních internetových stránek

Poskytovatel připojení k internetu na území
České republiky je povinen zamezit v přístupu k in-
ternetovým stránkám uvedeným v seznamu strá-
nek s nelegální nabídkou léčivých přípravků, a to
do 15 dnů ode dne zveřejnění internetové stránky
v seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých pří-
pravků.“.

50. V § 103 odst. 9 se na konci písmene e) slovo
„nebo“ zrušuje.

51. V § 103 se na konci odstavce 9 tečka nahra-
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zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno g), které
zní:

„g) v rozporu s § 81fb odst. 1 nezajistí provedení
záznamu o očkování lékařem.“.

52. V § 103 se doplňuje odstavec 22, který zní:

„(22) Poskytovatel připojení k internetu na
území České republiky se dopustí přestupku tím,
že neučiní ve stanovené lhůtě opatření k zamezení
v přístupu k internetovým stránkám uvedeným v se-
znamu stránek s nelegální nabídkou léčivých pří-
pravků.“.

53. V § 107 odst. 1 písm. c) se slova „§ 103
odst. 20 nebo 21“ nahrazují slovy „§ 103 odst. 20
až 22,“.

54. V § 108 odst. 1 písm. j) se slova „§ 81d
odst. 5, 6 nebo 7“ nahrazují slovy „§ 81d odst. 6, 7
nebo 8“.

55. V § 108 odst. 2 se na konci písmene d) slovo
„nebo“ zrušuje.

56. V § 108 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena g) až i), která
znějí:
„g) předepíše léčivý přípravek s obsahem návykové

látky nebo uvedené látky kategorie 1 podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího prekursory drog v rozporu s § 80
odst. 8,

h) při poskytování zdravotních služeb postupuje
v rozporu s § 79b, nebo

i) neučiní záznam o očkování podle § 81fb
odst. 1.“.

57. V § 108 odst. 9 písm. a) se za slova „od-
stavce 1 písm. i), k) nebo m),“ vkládají slova „od-
stavce 2 písm. i),“.

58. V § 108 odst. 9 písm. c) se za slova „přestu-
pek podle“ vkládají slova „odstavce 2 písm. g) ne-
bo h),“.

59. V § 114 odst. 1 se slova „§ 81e odst. 6
a § 81g odst. 5“ nahrazují slovy „§ 81e odst. 6,
§ 81fb odst. 5, § 81g odst. 5,“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Ustanovení zákona č. 378/2007 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

týkající se záznamů o očkování se nepoužijí do
prvního dne druhého kalendářního měsíce následu-
jícího po dni zveřejnění sdělení o zprovoznění cen-
trálního úložiště záznamů o očkování. Sdělení
o zprovoznění centrálního úložiště záznamů o očko-
vání uveřejní Ministerstvo zdravotnictví ve Sbírce
zákonů.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. V

Položka 99A přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění zákona č. 50/2013
Sb., zní:

„Položka 99A

a) Přijetí žádosti o udělení licence
k pěstování rostlin konopí pro lé-
čebné použití59) Kč 2 000

b) Přijetí žádosti o prodloužení licence
k pěstování rostlin konopí pro lé-
čebné použití59) Kč 2 000

c) Přijetí žádosti o změnu licence k pě-
stování rostlin konopí pro léčebné
použití59) Kč 2 000“.

Poznámka pod čarou č. 76, která zní:

„76) § 24a zákona č. 167/1998 Sb., ve znění zákona č. 50/2013
Sb.“,

se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona
o nelékařských zdravotnických povoláních

Čl. VI

V § 58 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékař-
ských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o nelékařských zdravotnických povoláních), ve
znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 201/2017
Sb., se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Podmín-
kou zahájení specializačního vzdělávání v oboru
adiktolog je kromě získání odborné způsobilosti po-
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dle § 21a také absolvování akreditovaného magister-
ského studia v oboru adiktologie.“.

ČÁST PÁTÁ

TECHNICKÝ PŘEDPIS

Čl. VII

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze
dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací

v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby
informační společnosti.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Sbírka zákonů č. 366 / 2021Strana 4524 Částka 162



367

ZÁKON

ze dne 15. září 2021

o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

OPATŘENÍ K PŘECHODU
ČESKÉ REPUBLIKY

K NÍZKOUHLÍKOVÉ ENERGETICE

§ 1

Předmět a účel úpravy

(1) Tento zákon upravuje

a) práva a povinnosti spojené s přechodem České
republiky k nízkouhlíkové energetice prostřed-
nictvím zajištění výroby elektřiny v nízkouhlí-
kových výrobnách a její dodávky do elektri-
zační soustavy České republiky a

b) opatření k zajištění běžně přijatelné vnitřní míry
návratnosti investic do nízkouhlíkových výro-
ben vynaložených oprávněným investorem
nízkouhlíkové výrobny.

(2) Účelem tohoto zákona je

a) v zájmu ochrany klimatu přispět k dekarboni-
zaci výroby elektřiny a

b) zajistit energetickou bezpečnost České republi-
ky prostřednictvím výroby elektřiny v nízko-
uhlíkových výrobnách na území České re-
publiky a zvýšit podíl elektřiny z nízkouhlíko-
vých výroben na hrubé konečné spotřebě ener-
gie v České republice při současném zohledně-
ní zájmu zákazníků na minimalizaci dopadů
opatření na ceny energií pro zákazníky v České
republice.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) nízkouhlíkovou výrobnou výrobna elektřiny1)
na území České republiky s jaderným reakto-
rem s instalovanou kapacitou o minimálním
elektrickém výkonu 100 MW připojená po roce
2030 do elektrizační soustavy2), jejíž výstavba
a údržba není přímo či nepřímo závislá na tech-
nologiích od dodavatele, který je státním pří-
slušníkem státu, který nepřistoupil k Dohodě
Světové obchodní organizace o vládních zakáz-
kách, nebo od osob takového dodavatele ovlá-
dajících nebo jím ovládaných,

b) smlouvou o výkupu smlouva uzavřená mezi
Českou republikou zastoupenou Ministerstvem
průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“)
a oprávněným investorem nízkouhlíkové vý-
robny upravující vzájemná práva a povinnosti
k zajištění výroby a dodávky elektřiny z níz-
kouhlíkové výrobny do elektrizační soustavy
České republiky a k zajištění návratnosti inves-
tic do nízkouhlíkové výrobny vynaložených
oprávněným investorem nízkouhlíkové vý-
robny,

c) oprávněným investorem nízkouhlíkové vý-
robny osoba, která je držitelem státní autorizace
na výstavbu výrobny elektřiny v jaderném za-
řízení podle energetického zákona, a

d) realizační cenou cena za elektřinu vyrobenou
v nízkouhlíkové výrobně a dodanou do elektri-
zační soustavy České republiky, kterou obdrží
oprávněný investor nízkouhlíkové výrobny od
ministerstva na základě smlouvy o výkupu.
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§ 3

Smlouva o výkupu

(1) Ministerstvo předloží oprávněnému inves-
torovi nízkouhlíkové výrobny návrh na uzavření
smlouvy o výkupu nejpozději do 4 let ode dne vy-
dání rozhodnutí o udělení státní autorizace na vý-
stavbu výrobny elektřiny v jaderném zařízení podle
energetického zákona.

(2) Účelem smlouvy o výkupu je

a) úprava vzájemných práv a povinností k zajištění
výroby elektřiny z nízkouhlíkové výrobny,

b) zajištění dodávky elektřiny z nízkouhlíkové vý-
robny do elektrizační soustavy České republi-
ky a

c) zajištění podpory příjmů oprávněného inves-
tora nízkouhlíkové výrobny během provozní
fáze nízkouhlíkové výrobny s cílem dosáhnout
návratnosti investic vynaložených tímto inves-
torem.

(3) Smlouva o výkupu vyžaduje písemnou
formu a musí obsahovat alespoň

a) identifikační údaje oprávněného investora níz-
kouhlíkové výrobny,

b) povinnost České republiky zajistit výkup elek-
třiny od oprávněného investora nízkouhlíkové
výrobny z jím provozované nízkouhlíkové vý-
robny za realizační cenu po stanovenou dobu,

c) zajišťovací mechanismy pro případ jejího ne-
plnění, pravidla pro její změnu a ukončení,

d) povinnost oprávněného investora nízkouhlí-
kové výrobny zajišťovat výrobu a dodávku
elektřiny z jím provozované nízkouhlíkové vý-
robny do elektrizační soustavy České republiky
po stanovenou dobu,

e) výši a způsob stanovení realizační ceny, pravi-
dla prověření její přiměřenosti ministerstvem
nejpozději do 5 let od začátku dodávky elek-
třiny z nízkouhlíkové výrobny do elektrizační
soustavy České republiky a poté pravidelně nej-
méně jednou za 5 let,

f) povinnost oprávněného investora nízkouhlí-
kové výrobny zajistit do stanoveného termínu
v jím provozované nízkouhlíkové výrobně do-
sažení instalované kapacity v určené výši, nej-
méně však 100 MW,

g) povinnosti oprávněného investora nízkouhlí-

kové výrobny v případě změny vlastnictví jím
provozované nízkouhlíkové výrobny,

h) stanovení odpovědnosti za odchylku v předáva-
cím místě připojení nízkouhlíkové výrobny
k přenosové soustavě,

i) stanovení základního časového úseku pro vý-
kup elektřiny z nízkouhlíkové výrobny,

j) stanovení základního časového úseku pro vy-
hodnocování a zúčtování výkupu elektřiny
z nízkouhlíkové výrobny a

k) smluvní pokuty za nedodržení povinností podle
písmen b), d), f) a g).

(4) Smlouva o výkupu se uzavírá nejméně na
dobu 30 let s možností jejího prodloužení o nejméně
10 let, a to i opakovaně, nejdéle však do ukončení
provozu nízkouhlíkové výrobny. K uzavření
smlouvy se vyžaduje schválení vládou.

(5) Práva a povinnosti ze smlouvy o výkupu
může Česká republika přenést na jinou osobu, která
bude vytvořena na základě zákona.

(6) Ministerstvo návrh na uzavření smlouvy
o výkupu oprávněnému investorovi nízkouhlíkové
výrobny nepředloží, pokud by plnění smlouvy
mohlo ohrozit bezpečnost, svrchovanost, energetic-
kou bezpečnost, dlouhodobou stabilitu dodávek
energií, významné majetkové hodnoty nebo jiný dů-
ležitý zájem České republiky. Při posuzování této
otázky si ministerstvo vyžádá závazná stanoviska
od Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních
věcí, Vojenského zpravodajství, Úřadu pro zahra-
niční styky a informace, Bezpečnostní informační
služby a Národního úřadu pro kybernetickou a in-
formační bezpečnost. V případě nesouhlasného zá-
vazného stanoviska nejméně jedné výše jmenované
instituce vláda předloží plný text návrhu na uzavření
smlouvy o výkupu k vyslovení souhlasu současně
Poslanecké sněmovně a Senátu. Není-li souhlas
oběma komorami Parlamentu dán do 60 dnů poté,
kdy jim byl návrh na uzavření smlouvy o výkupu
předložen, nelze takový návrh předložit oprávně-
nému investorovi nízkouhlíkové výrobny.

§ 4

Financování výstavby nízkouhlíkové výrobny

(1) Na základě žádosti oprávněného investora
nízkouhlíkové výrobny může být poskytnuta ze
státního rozpočtu z kapitoly ministerstva návratná
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finanční výpomoc na výstavbu nízkouhlíkové vý-
robny. Ministerstvo nevyhlašuje výzvu k podávání
žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
Návratná finanční výpomoc může být poskytnuta
v korunách českých, v měně euro, případně v jiné
měně, ve které bude stanovena realizační cena.

(2) Výroková část rozhodnutí o poskytnutí ná-
vratné finanční výpomoci obsahuje kromě náležitostí
stanovených správním řádem a zákonem upravují-
cím rozpočtová pravidla také určení výše úrokové
sazby návratné finanční výpomoci pro období ode
dne nabytí právní moci povolení podle § 9 odst. 1
písm. f) atomového zákona, přičemž po dobu vý-
stavby nízkouhlíkové výrobny úrok nevzniká. Roční
úroková sazba je určena jako fixní do dne splatnosti
návratné finanční výpomoci ve výši nákladů na fi-
nancování státního dluhu stanovené v procentním
vyjádření Ministerstvem financí v daném roce a na-
výšené o 1 procentní bod, přičemž roční úroková
sazba bude určena minimálně ve výši 2 %.

(3) Splátky jistiny návratné finanční výpomoci
jsou příjmem státního rozpočtu, kapitoly minister-
stva. Úroky z návratné finanční výpomoci vypočtené
podle odstavce 2 placené oprávněným investorem
nízkouhlíkové výrobny jsou příjmem státního roz-
počtu, kapitoly Státní dluh.

(4) Cizoměnové platby ze státního rozpočtu
a do něj, spojené s poskytnutím a splácením návratné
finanční výpomoci jsou zprostředkovány účty Mi-
nisterstva financí pro řízení likvidity státní pokladny
a pro řízení státního dluhu včetně účtů zřízených
v bankách nebo v bankách v zahraničí vedené v měně
euro, případně v dalších měnách podle zákona upra-
vujícího rozpočtová pravidla.

(5) Pro účely zprostředkování cizoměnové
platby ze státního rozpočtu za účelem poskytnutí
návratné finanční výpomoci se použije kurz devizo-
vého trhu vyhlašovaný Českou národní bankou
platný pro 30. červen roku předcházejícího roku,
ve kterém dojde k zahájení poskytování návratné
finanční výpomoci. Pro účely zprostředkování cizo-
měnové platby do státního rozpočtu za účelem splá-
cení návratné finanční výpomoci se použije stejný
kurz jako pro platbu ze státního rozpočtu pro účely
poskytnutí návratné finanční výpomoci.

(6) K financujícím operacím v cizích měnách
pro poskytnutí návratné finanční výpomoci se
k omezení z nich plynoucích měnových rizik nesjed-

návají obchody s investičními nástroji, včetně deri-
vátů.

(7) Peněžní prostředky, které jsou oprávně-
nému investorovi nízkouhlíkové výrobny poskyto-
vány ze státního rozpočtu, přijímá oprávněný inves-
tor nízkouhlíkové výrobny na své účty podřízené
státní pokladně a vedené u České národní banky po-
dle zákona upravujícího rozpočtová pravidla. Na
těchto účtech podřízených státní pokladně Česká ná-
rodní banka vede i další peněžní prostředky, které na
tyto účty oprávněný investor nízkouhlíkové vý-
robny převede nebo na ně přijme.

(8) Peněžní prostředky státní pokladny vedené
na účtech podle odstavce 7 nesmějí být vedeny mimo
účty podřízené státní pokladně a oprávněný investor
nízkouhlíkové výrobny nemůže tyto peněžní pro-
středky ukládat nebo investovat do finančních ná-
strojů na finančním trhu.

§ 5

Pravidla stanovení realizační ceny a její změna

(1) Realizační cena se určí tak, aby pokrývala
ekonomicky oprávněné náklady na zajištění spoleh-
livého, bezpečného, potřebného a efektivního vý-
konu licencované činnosti výroby elektřiny z níz-
kouhlíkové výrobny a nákladů spojených s vyřazo-
váním nízkouhlíkové výrobny z provozu, dále od-
pisy a přiměřený zisk zajišťující v dotyčném odvětví
v souladu s běžně přijatelnou vnitřní mírou přiměře-
nou míru návratnosti návratnost realizovaných in-
vestic do nízkouhlíkové výrobny podle smlouvy
o výkupu. Realizační cena se určí na základě rozpoč-
tové ceny výstavby nízkouhlíkové výrobny.

(2) Změna realizační ceny je možná v případě
zjištění její nepřiměřenosti při prověření podle § 3
odst. 3 písm. e) nebo po vzájemné dohodě minister-
stva a oprávněného investora nízkouhlíkové vý-
robny i dříve.

§ 6

Podmínky výkupu elektřiny
z nízkouhlíkové výrobny

(1) Ministerstvo pověří právnickou osobu se
100% majetkovou účastí státu, která je držitelem li-
cence na obchod s elektřinou podle energetického
zákona, (dále jen „pověřená osoba“) plněním povin-
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ností vyplývajících ze smlouvy o výkupu a povin-
ností podle tohoto zákona s tím souvisejících.

(2) Vyúčtování elektřiny vykoupené z nízko-
uhlíkové výrobny se provádí na základě hodnot na-
měřených v souladu s právními předpisy3), evidova-
ných operátorem trhu podle prováděcího právního
předpisu.

§ 7

Předávání a evidence naměřených hodnot
množství elektřiny z nízkouhlíkové výrobny

(1) Provozovatel přenosové soustavy je povi-
nen předávat elektronickou formou operátorovi trhu
úplné a pravdivé naměřené hodnoty množství elek-
třiny dodané oprávněným investorem nízkouhlíkové
výrobny do elektrizační soustavy České republiky
v předávacím místě připojení nízkouhlíkové vý-
robny k přenosové soustavě a vést jejich evidenci.

(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah úda-
jů, termíny a způsob předávání a evidence naměře-
ných hodnot elektřiny z nízkouhlíkové výrobny.

§ 8

Složka ceny služby přenosové soustavy
a složka ceny služby distribuční soustavy

(1) Pověřená osoba účtuje provozovateli přeno-
sové soustavy a provozovateli distribuční soustavy
složku ceny služby přenosové soustavy a složku
ceny služby distribuční soustavy na výrobu elektřiny
z nízkouhlíkové výrobny ve výši, v jaké je provozo-
vatel přenosové soustavy nebo provozovatel distri-
buční soustavy povinen tyto složky účtovat účastní-
kům trhu s elektřinou a následně hradit pověřené
osobě.

(2) Energetický regulační úřad (dále jen
„Úřad“) stanoví vyhláškou způsob a termíny účto-
vání a hrazení složky ceny služby přenosové sou-
stavy a složky ceny služby distribuční soustavy na
výrobu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny mezi po-
věřenou osobou a provozovatelem přenosové sou-
stavy a provozovatelem distribuční soustavy a mezi
provozovateli distribučních soustav.

§ 9

Financování opatření k přechodu
k nízkouhlíkové energetice

(1) Náklady na financování opatření k přechodu
k nízkouhlíkové energetice jsou hrazeny prostřed-
nictvím ministerstva z peněžních prostředků, které
jsou tvořeny

a) tržbami pověřené osoby z prodeje elektřiny vy-
koupené z nízkouhlíkové výrobny,

b) tržbami provozovatele přenosové soustavy
z plateb složky ceny služby přenosové soustavy
na výrobu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny,

c) tržbami provozovatele distribuční soustavy
z plateb složky ceny služby distribuční sou-
stavy na výrobu elektřiny z nízkouhlíkové vý-
robny a

d) příspěvkem z prostředků státního rozpočtu po-
dle odstavce 9.

(2) Úřad stanoví cenovým rozhodnutím složku
ceny služby přenosové soustavy a složku ceny
služby distribuční soustavy na výrobu elektřiny
z nízkouhlíkové výrobny pro

a) předávací místo s přenosovou nebo distribuční
soustavou na napěťové hladině velmi vysokého
napětí a vysokého napětí v Kč/MW/měsíc podle
sjednaného rezervovaného příkonu v předáva-
cím místě ve smlouvě o připojení podle energe-
tického zákona; rezervovaný příkon je možné
sjednat v rozsahu od nejvyššího rezervovaného
příkonu ze všech míst připojení tvořících dané
předávací místo do součtu rezervovaných pří-
konů všech míst připojení tvořících dané pře-
dávací místo a

b) předávací místo s distribuční soustavou na na-
pěťové hladině nízkého napětí v Kč/A/měsíc
podle jmenovité proudové hodnoty hlavního
jističe před elektroměrem v předávacím místě;
pokud předávací místo není vybaveno hlavním
jističem před elektroměrem, použije se jmeno-
vitá proudová hodnota nejbližšího předřaze-
ného jisticího prvku.

(3) Při stanovení složky ceny služby přenosové
soustavy a složky ceny služby distribuční soustavy
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na výrobu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny zo-
hlední Úřad kladný nebo záporný rozdíl mezi oče-
kávanou tržní cenou elektřiny z nízkouhlíkové vý-
robny na organizovaných trzích a realizační cenou;
bude-li rozdíl kladný, kdy očekávaná tržní cena
elektřiny z nízkouhlíkové výrobny na organizova-
ných trzích bude vyšší než realizační cena, bude ta-
kovýto kladný rozdíl použit na pokrytí nákladů na
financování opatření k přechodu k nízkouhlíkové
energetice, přičemž o výši takového kladného roz-
dílu bude ponížena složka ceny služby distribuční
soustavy a složka ceny služby přenosové soustavy
na podporu elektřiny podle zákona o podporova-
ných zdrojích energie.

(4) Zákazník hradí za zúčtovací období platbu
na výrobu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny ve
výši součinu jednotkové složky ceny služby přeno-
sové soustavy nebo jednotkové složky ceny služby
distribuční soustavy na výrobu elektřiny z nízkouhlí-
kové výrobny stanovené Úřadem a velikosti sjedna-
ného rezervovaného příkonu v jednotlivých pře-
dávacích místech nebo v případě odběru elektřiny
na hladině nízkého napětí jmenovité proudové hod-
noty hlavního jističe před elektroměrem v předáva-
cím místě.

(5) Provozovatel lokální distribuční soustavy4)
hradí provozovateli distribuční soustavy, ke které je
lokální distribuční soustava připojena, nad rámec
plateb vybraných od účastníků trhu s elektřinou za
odběrné nebo předávací místo připojené k lokální
distribuční soustavě tohoto provozovatele složku
ceny služby distribuční soustavy na výrobu elektřiny
z nízkouhlíkové výrobny ve výši rozdílu plateb od-
povídající hodnotě sjednaného příkonu v předávacím
místě lokální distribuční soustavy a souhrnu plateb
složky ceny služby distribuční soustavy hrazených
účastníky trhu s elektřinou za odběrná a předávací
místa připojená k této lokální distribuční soustavě.

(6) V případě, že odběrné místo zákazníka při-
pojené k distribuční soustavě na napěťové hladině
nízkého napětí není vybaveno hlavním jističem před
elektroměrem, použije se pro stanovení výše platby
složky ceny služby distribuční soustavy na výrobu

elektřiny z nízkouhlíkové výrobny jmenovitá
proudová hodnota nejbližšího předřazeného jisticího
prvku.

(7) Složka ceny služby přenosové soustavy
a složka ceny služby distribuční soustavy na výrobu
elektřiny z nízkouhlíkové výrobny se účtuje v po-
měru počtu dní, kdy je odběrné místo nebo nízko-
uhlíková výrobna v daném měsíci připojena, k počtu
dní v kalendářním měsíci.

(8) Peněžní prostředky určené na financování
opatření k přechodu k nízkouhlíkové energetice vede
Česká národní banka pověřené osobě odděleně na
zvláštním účtu podřízeném státní pokladně podle zá-
kona upravujícího rozpočtová pravidla.

(9) Vláda stanoví nařízením prostředky stát-
ního rozpočtu pro poskytnutí příspěvku určeného
na financování opatření k přechodu k nízkouhlíkové
energetice, a to do 30. září kalendářního roku, který
předchází kalendářnímu roku, pro který Úřad sta-
noví složku ceny služby přenosové soustavy a složku
ceny služby distribuční soustavy na výrobu elektřiny
z nízkouhlíkové výrobny. Prostředky státního roz-
počtu pro poskytnutí příspěvku se stanoví na zá-
kladě peněžních prostředků uvedených v odstavci 1
písm. a) až c), a to tak, aby spolu s nimi pokryly
celkové předpokládané peněžní prostředky na finan-
cování opatření k přechodu k nízkouhlíkové energe-
tice.

(10) Vláda stanoví nařízením nejvyšší přípust-
nou výši složky ceny služby přenosové soustavy
a složky ceny služby distribuční soustavy na výrobu
elektřiny z nízkouhlíkové výrobny v případě zápor-
ného rozdílu mezi očekávanou tržní cenou elektřiny
z nízkouhlíkové výrobny na organizovaných trzích
a realizační cenou nejpozději do 31. prosince 2035.

(11) Pověřená osoba uhradí operátorovi trhu
nejpozději do 30. června následujícího kalendářního
roku kladný rozdíl mezi celkovými příjmy pověřené
osoby a náklady na krytí podpory nízkouhlíkové
elektřiny za poslední účetně ukončený kalendářní
rok stanovený Úřadem.
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4) § 2 odst. 1 písm. w) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.



§ 10

Kontrola

Kontrolu dodržování povinností podle tohoto
zákona provádí Úřad.

§ 11

Přestupek

(1) Provozovatel přenosové soustavy se dopustí
přestupku tím, že nepředá naměřené hodnoty množ-
ství elektřiny nebo nevede jejich evidenci podle § 7
odst. 1.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit
pokutu do 10 000 000 Kč.

(3) Přestupek podle odstavce 1 projednává
Úřad.

ČÁST DRUHÁ

ZMĚNA ZÁKONA O PODPOROVANÝCH
ZDROJÍCH ENERGIE

§ 12

V zákoně č. 165/2012 Sb., o podporovaných

zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013
Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb.,
zákona č. 107/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zá-
kona č. 103/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zá-
kona č. 541/2020 Sb., se v § 28 odst. 1 na konci
písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se pís-
meno e), které zní:

„e) kladným rozdílem mezi očekávanou tržní ce-
nou elektřiny z nízkouhlíkové výrobny na
organizovaných trzích a realizační cenou podle
§ 9 odst. 3 zákona o opatřeních k přechodu
České republiky k nízkouhlíkové energetice.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 13

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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