PLATNÉ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ
SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI
Části textu zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§ 12
(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména
pro
a) veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu,
včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu,
b) jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci
obyvatel a rodná čísla,
c) sdružovací a shromažďovací právo a povolování organizací s mezinárodním prvkem,
d) veřejné sbírky,
e) archivnictví a spisovou službu,
f) zbraně a střelivo,
g) požární ochranu,
h) cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků,
i) územní členění státu,
j) státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla a zřizování,
uzavírání a změny charakteru hraničních přechodů,
k) státní symboly,
l) volby do zastupitelstev územní samosprávy, do Parlamentu České republiky,
do Evropského parlamentu konané na území České republiky a volbu prezidenta
republiky,
m) krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný
systém,
n) oblast elektronického podpisu,
o) oblast informačních systémů veřejné správy.
(2) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti správního řízení, správního
trestání a spisové služby.
(3) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti výkonu veřejné správy svěřené
orgánům územní samosprávy.
(4) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti služebního poměru příslušníků
bezpečnostních sborů a pracovněprávního vztahu státních úředníků a úředníků územních
samosprávných celků.
(5) Ministerstvo vnitra zajišťuje komunikační sítě pro Policii České republiky, složky
integrovaného záchranného systému a územní orgány státní správy a provozuje informační
systém pro nakládání s utajovanými informacemi mezi orgány veřejné moci.
(6) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu pro informační a komunikační
technologie.
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§ 28
(1) Činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje vláda České republiky.
(2) Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti
vlády České republiky a jejích orgánů plní Úřad vlády České republiky. Organizační
jednotkou Úřadu vlády České republiky je Generální ředitelství státní služby.4)
(3) Vedoucího Úřadu vlády České republiky jmenuje a odvolává vláda České
republiky. Činnost Úřadu vlády České republiky řídí vedoucí Úřadu vlády České republiky,
s výjimkou organizačních věcí státní služby a služebních vztahů státních zaměstnanců;
v těchto věcech postupuje vedoucí Úřadu vlády České republiky podle služebního zákona.5)
Činnost Úřadu vlády České republiky řídí vedoucí Úřadu vlády České republiky.
____________________
4) § 11 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
5) Služební zákon.

*****
Části textu zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§1
(1) Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu
průmyslu a obchodu; člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty.
(2) V čele České obchodní inspekce je ústřední ředitel, kterého řídí Ministerstvo
průmyslu a obchodu; jmenování a odvolání ústředního ředitele se řídí služebním zákonem.1)
V čele inspektorátu je ředitel, kterého řídí ústřední ředitel.
(2) V čele České obchodní inspekce je ústřední ředitel, kterého jmenuje, řídí,
a odvolává ministr průmyslu a obchodu. V čele inspektorátu je ředitel, kterého řídí
ústřední ředitel.
(3) Sídla inspektorátů stanoví ústřední ředitel.
(4) Česká obchodní inspekce je rozpočtovou organizací.
___________________
1) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

*****
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Části textu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§ 38
Organizace státní báňské správy
(1) Orgány státní báňské správy jsou
a) Český báňský úřad v Praze jako ústřední orgán státní báňské správy České republiky,
b) obvodní báňské úřady s působností
1. Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského,
2. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského,
3. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského,
4. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého,
5. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického,
6. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského,
7. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého,
8. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina.
(2) Sídla obvodních báňských úřadů stanoví Český báňský úřad vyhláškou.
(3) V čele Českého báňského úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda
České republiky. Předseda Českého báňského úřadu odpovídá za výkon své funkce vládě
České republiky.
(4) V čele obvodního báňského úřadu je předseda.
(4) V čele obvodního báňského úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává
předseda Českého báňského úřadu.
(5) Český báňský úřad může v zájmu zhospodárnění výkonu státní báňské správy nebo
v jiném důležitém zájmu
a) pověřit plněním některých úkolů státní báňské správy jiný než místně příslušný obvodní
báňský úřad nebo je sám převzít,
b) pověřit obvodní báňský úřad některými úkoly, které jinak přísluší Českému báňskému
úřadu.
(6) Český báňský úřad zajišťuje osobní a věcné potřeby obvodních báňských úřadů.
*****
Části textu zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti
v ochraně lesa, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§1
(1) Zřizuje se Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) jako orgán
státní správy, který je podřízen ministerstvu životního prostředí České republiky (dále jen
„ministerstvo“).
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(2) Inspekce se člení na ústředí a oblastní inspektoráty. V čele inspekce je ředitel; jeho
jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem.1) V čele oblastního inspektorátu je vedoucí;
jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem.1)
(2) Inspekce se člení na ústředí a oblastní inspektoráty. V čele inspekce je ředitel,
kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí. V čele oblastního inspektorátu
je vedoucí, kterého jmenuje a odvolává ředitel inspekce.
(3) Inspekce je rozpočtovou organizací.
(4) Působnost inspekce v jednotlivých složkách životního prostředí stanoví tento
zákon a další zákony.
____________________
1) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

*****
Části textu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady
pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§1
(1) Tento zákon stanoví některé další předpoklady pro výkon funkcí obsazovaných
volbou, jmenováním nebo ustanovováním
a) v orgánech státních správy České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky
a Slovenské republiky,
b) v Československé armádě,
c) ve Federální bezpečnostní informační službě, Federálním policejním sboru, Sboru hradní
policie,
d) v Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, Kanceláři Federálního
shromáždění, Kanceláři České národní rady, Kanceláři Slovenské národní rady, Úřadu
vlády České a Slovenské Federativní Republiky, Úřadu vlády České republiky, Úřadu
vlády Slovenské republiky, Kanceláři Ústavního soudu České a Slovenské Federativní
Republiky, Kanceláři Ústavního soudu České republiky, Kanceláři Ústavního soudu
Slovenské republiky, Kanceláři Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní
Republiky, Kanceláři Nejvyššího soudu České republiky, Kanceláři Nejvyššího soudu
Slovenské republiky, v prezídiu Československé akademie věd a v předsednictvu
Slovenské akademie věd, a u Nejvyššího správního soudu,
e) v Československém rozhlase, Českém rozhlase, Slovenském rozhlase, Československé
televizi, České televizi, Slovenské televizi, Československé tiskové kanceláři,
Československé tiskové kanceláři České republiky a Československé tiskové kanceláři
Slovenské republiky,
f) ve státních podnicích, státních organizacích, akciových společnostech, kde většinovým
akcionářem je stát, v podnicích zahraničního obchodu, ve státní organizaci Československé
státní dráhy, státních fondech, ve státních peněžních ústavech a Státní bance
československé,
g) v úřadech územních samosprávných celků,
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pokud se dále nestanoví jinak.
(2) Funkcemi podle § 1 odst. 1 písm. a) se rozumí v orgánech státní správy České
republiky služební místa představených podle služebního zákona1) a funkcemi podle § 1 odst.
1 písm. b) se rozumí v ozbrojených silách České republiky a v Generálním štábu Armády
České republiky2) funkce s plánovanou hodností plukovník a generál a funkce vojenských
přidělenců.
(2) Funkcemi podle § 1 odst. 1 písm. a) se rozumí v orgánech státní správy České
republiky pracovní místa vedoucích státních úředníků s výjimkou pracovních míst
vedoucích státních úředníků podle § 8 odst. 5 zákona o státních úřednících1) a funkcemi
podle § 1 odst. 1 písm. b) se rozumí v ozbrojených silách České republiky a v
Generálním štábu Armády České republiky2) funkce s plánovanou hodností plukovník a
generál a funkce vojenských přidělenců.
(3) Funkcemi podle § 1 odst. 1 písm. f) se rozumí funkce vedoucího organizace a
vedoucích pracovníků v jeho přímé řídící působnosti. Na vysokých školách a na veřejných
vysokých školách5) se těmito funkcemi rozumějí rovněž funkce volených akademických
funkcionářů a funkce schvalované akademickým senátem vysoké školy a fakulty. Funkcemi
podle odstavce 1 písm. g) se rozumí funkce vedoucího úřadu a vedoucích úředníků.
(4) Tento zákon stanoví též některé další předpoklady pro výkon funkce soudce,
přísedícího, prokurátora, vyšetřovatele prokuratury, státního notáře, státního arbitra a pro
osoby vykonávající činnost justičního čekatele, právního čekatele prokuratury, notářského
čekatele a arbitrážního čekatele.
(5) Tento zákon stanoví též podmínky spolehlivosti pro možnost provozování
některých koncesovaných živností. 3)
(6) Tento zákon stanoví též některé další předpoklady pro zastávání pracovních
míst státních úředníků, u kterých je s ohledem na ochranu veřejného zájmu nezbytné
státní občanství České republiky7), a pracovních míst zaměstnanců zařazených v Ústavu
pro studium totalitních režimů nebo v Archivu bezpečnostních složek.
_____________________
1) § 9 odst. 1 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
2) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb.
1) Zákon č. …./2013 Sb., o státních úřednících.
2) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 27 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a příloha č. 3 tohoto
zákona.
5) § 59 odst. 2 až 4 zákoníku práce.
7) § 5 odst. 3 zákona č. …/2013 Sb.

*****
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Části textu zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§ 3a
(1) Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení jsou
organizačními složkami státu správními úřady. Česká správa sociálního zabezpečení je
účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu, včetně prostředků státního
rozpočtu, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají okresní správy sociálního zabezpečení
postavení vnitřních organizačních jednotek České správy sociálního zabezpečení.
(2) Pracovněprávní vztahy zaměstnanců v České správě sociálního zabezpečení
a v okresních správách sociálního zabezpečení se řídí zákoníkem práce.
(32) V čele České správy sociálního zabezpečení je ústřední ředitel, kterého jmenuje
a odvolává ministr práce a sociálních věcí. Vedoucího organizační jednotky České správy
sociálního zabezpečení pro posuzování zdravotního stavu jmenuje a odvolává ústřední ředitel
České správy sociálního zabezpečení se souhlasem ministra práce a sociálních věcí. Ředitele
okresních správ sociálního zabezpečení jmenuje a odvolává ústřední ředitel České správy
sociálního zabezpečení.
(43) Úpravu vnitřní organizace České správy sociálního zabezpečení a okresních správ
sociálního zabezpečení stanoví statut, který vydá ministr práce a sociálních věcí.
(54) Jestliže zvláštní právní předpisy4b) obecně ukládají povinnosti nebo zakládají
oprávnění pro správní úřady nebo orgány státní správy, vztahují se tyto povinnosti a tato
oprávnění též na Českou správu sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního
zabezpečení.
____________________
4b) Například § 274 písm. f) občanského soudního řádu, § 9d zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,
ve znění pozdějších předpisů, § 33 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

§ 35a
Povinnost zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely důchodového pojištění
(1) Zaměstnavatelem se pro účely důchodového pojištění rozumí právnická nebo
fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby nebo k níž jsou fyzické osoby ve vztahu,
který zakládá účast na důchodovém pojištění. Za zaměstnavatele se považují též organizační
složky státu, v nichž jsou zařazeny fyzické osoby v pracovním poměru nebo činny na základě
dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, služební úřady, v nichž jsou
státní zaměstnanci podle služebního zákona3a) zařazeni k výkonu státní služby, věznice,
v nichž vykonává trest odnětí svobody odsouzený zařazený do práce, ústavy pro výkon
zabezpečovací detence, v nichž vykonávají zabezpečovací detenci osoby zařazené do práce,
a příslušné útvary, složky nebo jiné organizační části bezpečnostních sborů nebo ozbrojených
sil České republiky, které vyplácejí příslušníkům bezpečnostních sborů nebo vojákům
z povolání plat (dále jen „útvar“). Za zaměstnavatele se považuje dále organizační složka
právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní
smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka zapsána v obchodním rejstříku a tato
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právnická osoba zaměstnává vedoucí zaměstnance této organizační složky, pokud tito
zaměstnanci mají místo výkonu práce trvale v České republice.
(2) Zaměstnavatelé jsou povinni vést potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných
pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu a předkládat je příslušným
orgánům sociálního zabezpečení.
(3) Změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na dávku a jeho trvání a pro výši
a výplatu dávky jsou zaměstnavatelé povinni písemně hlásit, není-li určeno jinak, do osmi
dnů. Na výzvu orgánů sociálního zabezpečení jsou organizace povinny podat hlášení
a předložit záznamy ve lhůtě určené tímto orgánem, a není-li lhůta určena, do osmi dnů
od doručení výzvy.
(4) Zaměstnavatelé jsou povinni uschovávat
a) stejnopisy evidenčních listů (§ 38 odst. 5 věta první) vyhotovených v kalendářním roce,
kterého se týkají, nebo v bezprostředně následujícím kalendářním roce po dobu 3
kalendářních roků po roce, kterého se týkají, a stejnopisy ostatních evidenčních listů
po dobu 3 kalendářních roků po roce, ve kterém byly vyhotoveny,
b) záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 37 odst. 1 písm. h) po dobu 6
kalendářních roků následujících po měsíci, kterého se záznam týká, vždy však po dobu 3
kalendářních roků následujících po měsíci, v němž bylo dlužné pojistné za tento měsíc
zaplaceno,
c) záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 37 odst. 1, pokud jde o poživatele
starobního nebo invalidního důchodu, po dobu 10 kalendářních roků po roce, kterého se
týkají,
d) mzdové listy71a) nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového
pojištění, včetně údajů uvedených v § 37 odst. 2, po dobu 30 kalendářních roků
následujících po roce, kterého se týkají, a jde-li o mzdové listy nebo účetní záznamy
o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění vedené pro poživatele starobního
důchodu, po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají,
pokud zvláštní právní předpis nestanoví pro záznamy, které mají charakter účetních záznamů,
delší uschovací dobu; za záznamy o těchto skutečnostech se vždy považují doklady o druhu,
vzniku a skončení pracovního vztahu, záznamy o pracovních úrazech a o nemocech
z povolání a záznamy o evidenci pracovní doby71b) včetně doby pracovního volna bez náhrady
příjmu.
(5) Zaniká-li zaměstnavatel bez právního nástupce před uplynutím dob uvedených
v odstavci 4, je povinen zajistit úschovu záznamů a dalších dokladů do uplynutí uvedených
dob a písemně oznámit okresní správě sociálního zabezpečení, kde jsou tyto záznamy
a doklady uloženy. Jsou-li záznamy a další doklady uloženy v archivech, jsou archivy tyto
záznamy a doklady povinny bezplatně na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení nebo
České správy sociálního zabezpečení pro účely provádění důchodového pojištění na nezbytně
nutnou dobu předat; archivy mají právo na úhradu nákladů přepravy nebo zaslání.
____________________
3a) § 4 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
71a) § 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
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71b) § 94 zákoníku práce.

§ 36
Příslušnost zaměstnavatelů k plnění úkolů při provádění důchodového pojištění
Úkoly v důchodovém pojištění plní u
a) zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnavatel, k němuž je zaměstnanec v pracovním
poměru,
b) osob ve služebním poměru příslušné útvary, v nichž tyto osoby konají službu,
c) členů družstev družstvo, jehož jsou členy,
d) společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditní
společnosti, kteří mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto
společností odměňováni, tato společnost,
e) osob samostatně výdělečně činných příslušná okresní správa sociálního zabezpečení,
f) zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě dohody
o provedení práce zaměstnavatel, který uzavřel se zaměstnancem tuto dohodu,
g) soudců soud, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce,
h) členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo
městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena
zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako
uvolnění členové zastupitelstva, útvar, který vyřizuje pracovní záležitosti zaměstnanců
těchto územních samosprávných celků,
ch) poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu příslušná kancelář
zákonodárného sboru,
i) prezidenta republiky Kancelář prezidenta republiky,
j) členů vlády orgán, který členům vlády vyplácí plat,
k) prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu Nejvyšší kontrolní úřad,
l) dobrovolných pracovníků pečovatelské služby právnická osoba, která vyplácí odměnu
za výkon pečovatelské služby,
m) osoby pečující o dítě a osoby v evidenci, která je vedena v evidenci osob, které mohou
vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna
pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí71c), orgán, který vyplácí odměnu,
n) osob ve výkonu trestu odnětí svobody zařazených do práce nebo osob pracovně zařazených
po dobu trvání vazby věznice a osob ve výkonu zabezpečovací detence zařazených
do práce ústav pro výkon zabezpečovací detence,
o) osob, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké
škole v České republice, tato škola,
p) osob vedených v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání
krajská pobočka Úřadu práce,
q) osob, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího
správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním
zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu,
a osob, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo
služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu
zákoník práce [§ 5 odst. 1 písm. d) zákona o důchodovém pojištění], tento správní úřad
nebo tato právnická osoba anebo ten, kdo má u osob vykonávajících veřejnou funkci
postavení zaměstnavatele,
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r) osob se zdravotním postižením při teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo
jinou výdělečnou činnost54a) zaměstnavatel nebo vzdělávací zařízení, u nichž se příprava
provádí,
s) osob pobírajících dávky nemocenského pojištění nahrazující ušlý příjem po skončení
výdělečné činnosti, která zakládala nemocenské pojištění, z něhož jsou tyto dávky
vypláceny, útvary nebo okresní správa sociálního zabezpečení, které tyto dávky vyplácejí,
t) osob dobrovolně účastných důchodového pojištění53) příslušná okresní správa sociálního
zabezpečení,
u) Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného
ochránce práv,
v) státních zaměstnanců podle služebního zákona služební úřad, v němž je státní zaměstnanec
zařazen k výkonu státní služby,3a)
w) v) pracovníků v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů
zaměstnavatel, k němuž jsou v tomto pracovním vztahu,
x) w) osob ve vojenské činné službě, s výjimkou vojáků z povolání, Ministerstvo obrany,
y) x) členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání,
z) y) finančního arbitra a zástupce finančního arbitra Kancelář finančního arbitra,
za) z) členů Rady Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad,
zb) za) členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Ústav pro studium totalitních
režimů,
zc) zb) předsedy Energetického regulačního úřadu Energetický regulační úřad,
zd) zc) ředitelů obecně prospěšné společnosti tato společnost,
ze) zd) prokuristů zaměstnavatel, který je zmocnil prokurou,
zf) ze) likvidátorů ten, kdo likvidátorovi vyplácí příjem z činnosti likvidátora,
zg) zf) členů kolektivních orgánů právnické osoby tato právnická osoba,
zh) zg) vedoucích organizačních složek právnické osoby uvedených v § 35a odst. 1 větě třetí
tato organizační složka.
____________________
53) § 6 zákona č. 155/1995 Sb.
54a) Zákon č. 435/2004 Sb.
71c) § 4a písm. b) a c) a § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů.

§ 38
Evidenční listy
(1) Zaměstnavatelé a orgány plnící úkoly v důchodovém pojištění podle § 36 písm. a)
až d), f) až n), q), s), u) až w) a y) až zh) v) a x) až zg) jsou povinni vést pro každého občana
uvedeného v těchto ustanoveních, který je účasten důchodového pojištění, evidenční list.
Evidenční list nevede okresní správa sociálního zabezpečení, plní-li úkoly zaměstnavatele
podle § 36 písm. s).
(2) Evidenční list se vede pro každého občana za jednotlivý kalendářní rok. Pro každý
kalendářní rok se vede vždy nový evidenční list, a to i když trvala účast na důchodovém
pojištění u téhož zaměstnavatele v předchozím kalendářním roce.
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(3) Evidenční list se vede od 1. ledna kalendářního roku nebo ode dne vzniku účasti
občana na důchodovém pojištění, vznikla-li tato účast po 1. lednu, a ukončuje se dnem
31. prosince kalendářního roku nebo dnem skončení této účasti, skončila-li tato účast
před 31. prosincem.
(4) Do evidenčního listu se zapisují za každý kalendářní rok po účetní závěrce
(závěrce mzdových listů), nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku,
a v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. prosincem do 1 měsíce
po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději však do 31. ledna následujícího kalendářního
roku
a) identifikační údaje zaměstnavatele,
b) jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu
a rodné číslo občana,
c) druh výdělečné činnosti,
d) doba účasti na důchodovém pojištění,
e) doba důchodového pojištění,
f) základ pojistného pro pojistné na důchodové pojištění,
g) doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu podle § 16 odst. 4 písm. a), d)
a j) zákona o důchodovém pojištění vylučují,
h) doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod
nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního
důchodu.
(5) Zaměstnavatel je povinen vyhotovit stejnopisy evidenčního listu s údaji podle
odstavce 4; jeden stejnopis je povinen předložit občanovi k podpisu a založit do své evidence
[§ 35a odst. 4 písm. a)] a druhý stejnopis, který opatří podpisem pověřeného zaměstnance
nebo jiného oprávněného zástupce a svým razítkem, je povinen vydat občanovi, a to
nejpozději v den, kdy předkládá evidenční list příslušnému orgánu sociálního zabezpečení
podle § 39 odst. 2 nebo 3. Nesouhlasí-li občan se zápisem zaměstnavatele v evidenčním listu
a zaměstnavatel na základě žádosti občana evidenční list včetně jeho stejnopisu neopraví,
může občan požádat okresní správu sociálního zabezpečení příslušnou podle § 39 odst. 1
do 30 dnů ode dne převzetí stejnopisu evidenčního listu, aby tento spor rozhodla. Příslušná
okresní správa sociálního zabezpečení může zmeškání lhůty uvedené ve větě druhé
prominout; proti rozhodnutí o prominutí zmeškání lhůty není odvolání přípustné a toto
rozhodnutí je vyloučeno ze soudního přezkumu. Jde-li o osobu ve služebním poměru,
s výjimkou státních zaměstnanců podle služebního zákona, platí věty druhá a třetí obdobně
s tím, že místo okresní správy sociálního zabezpečení je příslušný orgán sociálního
zabezpečení uvedený v § 9 odst. 1.
§ 39
Předkládání evidenčního listu
(1) Evidenční listy se předkládají České správě sociálního zabezpečení
prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu je útvar
zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd. Jsou-li evidenční listy vedeny způsobem
stanoveným v § 123e odst. 2 a zasílány v elektronické podobě formou datové zprávy,
předkládají se přímo České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím datové schránky
nebo elektronické adresy podatelny. Jde-li o osoby ve služebním poměru, s výjimkou státního
zaměstnance podle služebního zákona, nebo o občana, jemuž vznikl nárok na důchod
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z důchodového pojištění příslušníků ozbrojených sil, předkládá se evidenční list orgánům
ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti, podle toho, který orgán je příslušný k rozhodování
o dávkách důchodového pojištění.
(2) Zaměstnavatel je povinen předložit evidenční list do 30 dnů
a) ode dne zápisu údajů do evidenčního listu podle § 38 odst. 4; skončilo-li zaměstnání
před 31. prosincem a je nepochybné, že občan nejpozději do 3 měsíců opět ve stejném
kalendářním roce do zaměstnání u stejného zaměstnavatele vstoupí, nemusí být evidenční
list předložen a lze pokračovat v záznamech na dřívějším evidenčním listu,
b) ode dne svého zániku.
(3) Evidenční list je zaměstnavatel povinen předložit orgánu sociálního zabezpečení
vždy na základě jeho výzvy, a to do 8 dnů ode dne obdržení výzvy.
(4) Při úmrtí občana se předkládá evidenční list
a) na vyžádání orgánu sociálního zabezpečení ve lhůtě jím určené,
b) do 3 měsíců od úmrtí, nebyl-li evidenční list vyžádán podle písmene a).
(5) Zůstane-li občan v zaměstnání i poté, co požádal o invalidní důchod, založí pro něj
zaměstnavatel nový evidenční list.
(6) Evidenční listy se předkládají na tiskopisech vydaných orgány sociálního
zabezpečení nebo způsobem uvedeným v § 123e odst. 2 a 3.
§ 83a
Účastníci řízení
V řízení ve věcech účasti pojištěnce na důchodovém pojištění a o správnost obsahu
stejnopisu evidenčního listu (§ 38 odst. 5) je účastníkem řízení také ten, kdo plní úkoly v
důchodovém pojištění podle § 36 písm. a) až d), f) až s) a u) až zh) zg).
*****
Části textu zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky,
v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§ 25
Ustanovení § 5, § 6 odst. 1 a 2, § 8, § 9 odst. 1, § 11 odst. 1, § 12 odst. 1, § 14 a 23 se
obdobně užijí i na občanské zaměstnance Vězeňské služby. Jejich pracovní vztahy se řídí
zákoníkem práce, pokud se neřídí zvláštním právním předpisem.7a). Na právní poměry
občanských zaměstnanců Vězeňské služby, kteří pracují v přímém styku s osobami
ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, se nevztahují
ustanovení zákona o státních úřednících7a).
____________________
7) § 159 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky.
7a) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
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7a) Zákon č. …/2013 Sb., o státních úřednících.

*****
Části textu zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, v platném
znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§3
(1) Základem pojistného zaměstnance je dílčí základ daně z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti a funkčních požitků, s výjimkou náhrad výdajů poskytovaných procentem
z platové základny představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům 53)
podle zákona upravujícího daně z příjmů.
(2) Základ pojistného zaměstnance podle odstavce 1 se snižuje o
a) náhradu škody podle zákoníku práce a právních předpisů upravujících služební poměry,
b) věrnostní přídavek horníků5),
c) plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu
pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání.
(3) Pro stanovení základu zaměstnance, kterému byly zúčtovány příjmy po skončení
zaměstnání, se použijí odstavce 1 až 2 obdobně.
(4) Pojistné za zaměstnance se stanoví ze základu pojistného podle odstavců 1 až 3,
nejméně však z minimálního základu pojistného, není-li dále stanoveno jinak.
(5) Minimální základ pojistného je tvořen součtem minimálních měsíčních základů
pojistného. Minimálním měsíčním základem pojistného je základní sazba minimální mzdy
na měsíc, která platí k prvnímu dni kalendářního měsíce, ve kterém se záloha na pojistné platí
(dále jen „minimální mzda“).
(6) Minimální měsíční základ pojistného neplatí pro osobu:
a) s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu
ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu12);
b) která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další
podmínky pro jeho přiznání;
c) která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku
nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje
za splněnou, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě
v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící
povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení
s týdenním či celoročním pobytem. Za takovou osobu se považuje vždy pouze jedna osoba,
a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující
péči rodičů;14)
d) která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí
zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního základu pojistného stanoveného
pro osoby samostatně výdělečně činné,
e) která je státním pojištěncem,
pokud tyto skutečnosti trvají po celé pojistné období.
12

(7) Minimální měsíční základ pojistného zaměstnance se snižuje na poměrnou část
odpovídající počtu kalendářních dnů, pokud
a) zaměstnání netrvalo po celý kalendářní měsíc,
b) zaměstnanci bylo poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci,15)
c) zaměstnanec se stal v kalendářním měsíci osobou, která je i státním pojištěncem
nebo osobou uvedenou v odstavci 6 písm. a) až c).
(8) Pokud je v kalendářním měsíci měsíční základ pojistného zaměstnance nižší
než minimální měsíční základ pojistného, je zaměstnanec povinen doplatit správci pojistného
zálohu na pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto základů, a to ve lhůtě stanovené pro odvod
pojistného za takový kalendářní měsíc. Má-li zaměstnanec více zaměstnavatelů, je povinen
doplatit zálohu na pojistné ve výši podle věty první, a to ve lhůtě stanovené pro odvod
pojistného v následujícím kalendářním měsíci, a to vždy ve lhůtě stanovené pro odvod
pojistného za zaměstnance. Pokud je měsíční základ pojistného nižší z důvodů překážek
na straně zaměstnavatele, je tento rozdíl povinen doplatit zaměstnavatel.
(9) Pro stanovení základu pojistného u státního zaměstnance platí odstavce 1 až 6
obdobně.
(10) Pro účely pojistného se mzdové nároky zaměstnanců vyplacené Úřadem práce
České republiky - krajskou pobočkou nebo pobočkou pro hlavní město Prahu (dále jen
„krajská pobočka Úřadu práce“) podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební
neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů považují za příjmy zúčtované
zaměstnavatelem zaměstnanci, a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel zaměstnancům
nezúčtoval. Tyto příjmy jsou měsíčním základem pojistného zaměstnanců pro daný
kalendářní měsíc, případně jeho poměrnou částí, pokud zaměstnavatel vyplatil zaměstnancům
mzdu pouze za část měsíce.
(11) Základem pojistného pracovníka v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích
právních předpisů16a) je úhrn příjmů zúčtovaných mu zaměstnavatelem v souvislosti s tímto
pracovním vztahem, a to ve výši, ve které jsou nebo by byly předmětem daně z příjmů
fyzických osob podle zákona o daních z příjmů3), s výjimkou příjmů, které tomuto pracovníku
nahrazují výdaje jím za zaměstnavatele vynaložené v souvislosti s tímto pracovním vztahem
nebo škodou vzniklou v souvislosti s tímto pracovním vztahem, a příjmů uvedených
v odstavci 2 písm. e) a f). Ustanovení o minimálním základu pojistného podle odstavce 5 se
použije obdobně.
(12) Je-li zaměstnanci vyplácen příjem v cizí měně, přepočte se na českou měnu
způsobem stanoveným zákonem upravujícím daně z příjmů. Kurz, který zaměstnavatel použil
podle věty první a druhé, je povinen vést ve svých záznamech pro stanovení a odvod
pojistného.
(13) Maximálním základem pojistného zaměstnance je částka ve výši
sedmdesátidvounásobku průměrné mzdy. Maximální základ pojistného zaměstnance je tvořen
součtem základů pojistného zaměstnance zjištěných v kalendářním roce, za který se
maximální základ pojistného zjišťuje. Za průměrnou mzdu se pro účely tohoto zákona
považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely
důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku,
pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto
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všeobecného vyměřovacího základu16b); vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny
nahoru.
(14) Přesáhne-li v kalendářním roce úhrn základů pojistného zaměstnance u jednoho
zaměstnavatele maximální základ pojistného, a zaměstnanec je v tomto roce zaměstnán
a) jen u jednoho zaměstnavatele, neplatí zaměstnanec v tomto kalendářním roce pojistné
z částky, která přesahuje tento maximální základ pojistného; to platí i v případě více
zaměstnání v kalendářním roce, avšak u téhož zaměstnavatele,
b) u více zaměstnavatelů, považuje se pojistné zaplacené zaměstnancem z úhrnu jeho základů
pojistného, který přesahuje maximální základ pojistného, za přeplatek na pojistném.
____________________
2) § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Například zákoník práce, zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
4a) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků.
6) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 19 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších
organizacích a orgánech.
7) § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
10) § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády ČSFR č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě.
11) § 7 odst. 4 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., ve znění zákona č. 59/1995 Sb.
11a) § 67 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
11b) § 78 zákona č. 435/2004 Sb.
11c) § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 306/2008 Sb.
12) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů.
13) § 6c písm. a) až j) zákona ČNR č. 550/1991 Sb., ve znění zákona č. 59/1995 Sb.
14) § 2 odst. 3 zákona č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku.
15) § 127 zákoníku práce.
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16) § 129 a 130 zákoníku práce.
16a) § 5 písm. a) bod 14 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 424/2003 Sb.
16b) § 17 odst. 2 a 4 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
53) Zákon č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§5
(1) Plátcem pojistného, které je povinen platit zaměstnanec, je zaměstnavatel.
Zaměstnavatel srazí zálohu na pojistné zaměstnanci z jeho mzdy nebo platu, a to
i bez souhlasu zaměstnance.
(2) Zálohy na pojistné podle odstavce 1 se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a jsou
splatné do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
(3) Pojistné se odvádí správci pojistného.
(4) Pro odvod pojistného služebním úřadem za státního zaměstnance podle služebního
zákona platí odstavce 2 a 3 obdobně.
____________________
20a)

20a) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

§ 22a
Tam, kde se v tomto zákoně uvádí zaměstnavatel, rozumí se tím u státních
zaměstnanců podle služebního zákona služební úřad.20a)
*****
Části textu zákona č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti
puncovnictví a zkoušení drahých kovů, v platném znění s vyznačením navrhovaných
změn a doplnění
§1
(1) Zřizuje se Puncovní úřad, který je podřízen ministerstvu průmyslu a obchodu (dále
jen „ministerstvo“). Puncovní úřad je organizační složkou státu.
(2) V čele Puncovního úřadu je předseda; jeho jmenování a odvolání se řídí služebním
zákonem.1)
(2) V čele Puncovního úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává ministr
průmyslu a obchodu.
____________________
1) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
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*****
Části textu zákona č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické
normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, v platném znění s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění
§1
(1) Zřizuje se Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále
jen „Úřad“) se sídlem v Praze, který je podřízen ministerstvu průmyslu a obchodu1) (dále jen
„ministerstvo“). Úřad je rozpočtovou organizací.
(2) V čele Úřadu je předseda; jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem.1)
(2) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu
a obchodu.
____________________
1) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

*****
Části textu zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem
a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§ 27
(1) Výše příspěvku účastníka se stanoví na kalendářní měsíc; výše příspěvku přitom
nesmí být nižší, než je částka zakládající nárok na státní příspěvek (§ 29 odst. 2).
(2) Účastník nemůže platit příspěvek současně na penzijní připojištění u více
penzijních fondů.
(3) Příspěvky se platí do konce kalendářního měsíce, na který se platí, nebo pokud se
příspěvky platí dopředu na delší období, do konce prvního kalendářního měsíce tohoto
období. Příspěvek účastníka se považuje za zaplacený do konce kalendářního měsíce, je-li
příspěvek do konce kalendářního měsíce připsán na účet penzijního fondu u jeho depozitáře.
(4) Účastník má právo změnit výši svého příspěvku. Změna výše příspěvku je možná
pouze do budoucna. V penzijním plánu může být stanovena lhůta pro tuto změnu, která však
nesmí být delší než tři kalendářní měsíce ode dne doručení oznámení o změně výše příspěvku.
(5) Za účastníka může s jeho souhlasem platit penzijnímu fondu příspěvek nebo jeho
část třetí osoba; účastník je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit penzijnímu
fondu. Podle věty první může platit příspěvek nebo jeho část též zaměstnavatel za své
zaměstnance, kteří jsou účastníky podle tohoto zákona. Podle věty první mohou rovněž
zaměstnavatelé tvořící fond kulturních a sociálních potřeb8b) hradit z tohoto fondu příspěvek
nebo jeho část za své zaměstnance, kteří jsou účastníky podle tohoto zákona. Na příspěvek
placený zaměstnavatelem zcela nebo zčásti za své zaměstnance se neposkytuje státní
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příspěvek. Příspěvek nebo jeho část nemůže být podle věty první až čtvrté hrazen za státní
zaměstnance podle služebního zákona.8c)
(6) Zaměstnavatel neovlivňuje zaměstnance při výběru penzijního fondu.
Zaměstnavatel nesmí přijmout pobídku v souvislosti s poskytováním příspěvku na penzijní
připojištění jeho zaměstnancům.
(7) Doba odkladu placení příspěvků, za kterou účastník doplatil příspěvky,
se započítává do pojištěné doby. Doba jiného přerušení placení příspěvků se do pojištěné
doby nezapočítává.
____________________
8b) Vyhláška č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 167/1997 Sb.
8c) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

*****
Části textu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění
§ 53
(1) Zřizuje se správní úřad Drážní úřad jako orgán státní správy se sídlem v Praze,
který je podřízen Ministerstvu dopravy.
(2) V čele Drážního úřadu je ředitel; jeho jmenování a odvolání se řídí služebním
zákonem.8c)
(2) V čele Drážního úřadu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr
dopravy; ministr dopravy schvaluje statut Drážního úřadu.
____________________
8c) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

§ 53a
(1) Zřizuje se Drážní inspekce jako správní úřad podřízený Ministerstvu dopravy.
Drážní inspekce se člení na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. Sídla a územní
působnost územních inspektorátů stanoví generální inspektor.
(2) V čele Drážní inspekce je generální inspektor; jeho jmenování a odvolání se řídí
služebním zákonem.8c)
(2) V čele Drážní inspekce je generální inspektor, kterého jmenuje a odvolává
na návrh ministra dopravy vláda.
(3) Drážní inspekce je organizační složkou státu se sídlem v Praze.
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*****
Části textu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§ 38
(1) Zřizuje se správní úřad Státní plavební správa se sídlem v Praze, který je podřízen
Ministerstvu dopravy.
(2) V čele Státní plavební správy je ředitel; jeho jmenování a odvolání se řídí
služebním zákonem.8d)
(2) V čele Státní plavební správy je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr
dopravy.
____________________
8d) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

*****
Části textu zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§5
(1) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni
a) zaměstnanci v pracovním poměru,
b) příslušníci Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce
bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky
a informace, Celní správy České republiky a Hasičského záchranného sboru České
republiky5), vojáci z povolání5a) a státní zaměstnanci podle služebního zákona5b),
c) členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci,
za kterou jsou jím odměňováni,
d) osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího
správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním
zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud
je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba a jmenováním nebo
volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a osoby, které podle
zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud
se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou
uvedeny v písmenech g) až i) a v odstavci 2 písm. c),
e) osoby samostatně výdělečně činné,
f) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě
dohody o provedení práce,
g) soudci,
h) členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí
nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří
jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena
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zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako
dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,
ch) poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu,
i) prezident republiky, členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího
kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, předseda
Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů,
členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního
arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,
j) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
k) osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat
pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna
podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí37a),
l) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce,
m) osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší
odborné škole (dále jen „střední škola“) nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu
prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let v období před rokem 2010,
n) osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky - krajské pobočky, popřípadě
pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) jako uchazeči
o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora
při rekvalifikaci,28) a v rozsahu nejvýše tří let též po dobu, po kterou jim tato podpora
v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba tří let se
zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora
v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let,
se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku a nezapočítává se do ní doba účasti na
pojištění podle § 6 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a doba výkonu výdělečné činnosti, která podle
zvláštního právního předpisu nebrání (není překážkou) zařazení a vedení v evidenci
uchazečů o zaměstnání28a), a to i když tato činnost zakládá účast na pojištění; za dobu,
po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom považuje též doba, po kterou
se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené v evidenci uchazečů
o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné,
o) osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání
nebo jinou výdělečnou činnost,
p) osoby konající vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde
o vojáky z povolání a vojáky v další službě,5)
q) osoby konající civilní službu,
r) osoby pečující osobně o dítě ve věku do čtyř let,
s) osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I
(lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně
těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c), pokud
spolu žijí v domácnosti5d); podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu,
t) poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně [§ 39 odst. 2 písm. c)]
z českého pojištění, a to do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod
podle § 32; za poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se pro účely
účasti na pojištění považují též osoby, které nepobírají tento důchod, avšak splňují
podmínky nároku na tento důchod a pobírají výsluhový příspěvek podle zvláštních
zákonů,6)
u) osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich účast na nemocenském
pojištění podle zvláštního právního předpisu5e), po dobu trvání dočasné pracovní
neschopnosti, kterou si nepřivodily úmyslně, pokud tato dočasná pracovní neschopnost
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vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního
předpisu5e), po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu5f) v době této
výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu5e), po dobu
trvání podpůrčí doby u ošetřovného a po dobu trvání podpůrčí doby u peněžité pomoci
v mateřství v období před porodem,
v) pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,
w) společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní
společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou
touto společností odměňováni, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo
pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností
odměňováni,
x) prokuristé, pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za příjem ze závislé
činnosti podle zákona o daních z příjmů,
y) osoby, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zvláštního právního
předpisu37), pokud podle vyjádření orgánu příslušného k poskytování zvláštní ochrany
a pomoci nemohou vykonávat výdělečnou činnost.,
z) manžel, registrovaný partner toho, kdo je Českou republikou vyslán do zahraničí,
kterého následuje do místa vyslání v zahraničí.
(2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni dále
a) členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech
odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem
ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů,
b) likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze závislé
činnosti podle zákona o daních z příjmů,
c) vedoucí organizačních složek právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká
republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka
zapsána v obchodním rejstříku a místo výkonu práce těchto vedoucích je trvale v České
republice.
(3) Za zaměstnance v pracovním poměru [odstavec 1 písm. a)] se pro účely tohoto
zákona považuje též osoba činná v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak
pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené
pracovněprávními předpisy pro jeho vznik.
(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na osoby, které jsou zaměstnanci
zahraničního zaměstnavatele a jsou činni v České republice ve prospěch tohoto
zaměstnavatele; zahraničním zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí
zaměstnavatel, jehož sídlo je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní
smlouvu o sociálním zabezpečení.
____________________
4) Nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích.
5) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
5a) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
5b) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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5c) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
5d) § 115 občanského zákoníku.
5e) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
5f) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
6) § 33 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákona č. 226/1992 Sb.
§ 116 až 119 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění
zákona č. 26/1993 Sb.
§ 119 až 123 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.
28) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
28a) § 25 odst. 3 až 5 zákona č. 435/2004 Sb.
37) Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.
37a) § 4a písm. b) a c) a § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů.

§ 12
(1) Náhradní dobou pojištění je po 31. prosinci 1995 doba účasti na pojištění osob
uvedených v § 5 odst. 1 písm. m) až u) a y)u), y) a z); podmínkou pro to, aby se tato doba
účasti na pojištění hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, s výjimkou doby účasti na
pojištění podle § 5 odst. 1 písm. y) a z), že byla získána na území České republiky a že doba
pojištění trvala aspoň jeden rok. Podmínkou pro to, aby se doba účasti osob uvedených v § 5
odst. 1 písm. n) až p) a r) až u) hodnotila po 31. prosinci 2011 jako náhradní doba pojištění,
je, že pojištěnec po dobu trvání této účasti byl v České republice účasten důchodového
pojištění z jiného důvodu, nemocenského pojištění nebo zdravotního pojištění anebo, bydlel-li
v České republice, jako poživatel důchodu nebo rodinný příslušník odvozoval své nároky ze
zdravotního pojištění v jiném členském státě Evropské unie; za účast na zdravotním pojištění
v České republice se však pro tyto účely nepovažuje taková účast na tomto zdravotním
pojištění, která je pouze odvozeným nárokem rodinného příslušníka z účasti jiné osoby na
tomto pojištění. Podmínkou pro to, aby se doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst.
1 písm. s) hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že o době osobní péče o osobu mladší 10
let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je
závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká
závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost) 5c), rozhodl příslušný orgán sociálního
zabezpečení podle zvláštního právního předpisu 17c).
(2) Nestanoví-li se v tomto zákoně jinak, hodnotí se pro vznik nároku na důchod a výši
procentní výměry důchodu náhradní doba pojištění stejně jako doba pojištění.
__________________________
5c) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
17c) § 6 odst. 4 písm. a) bod 12 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 109/2006 Sb.

*****
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Části textu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn
a doplnění
§ 1a
(1) Pojištěncem se rozumí fyzická osoba, která je účastna na zdravotním pojištění.
(2) Příslušnou zdravotní pojišťovnou se rozumí zdravotní pojišťovna, u které je
pojištěnec pojištěn.
(3) Jiným členským státem Evropské unie se rozumí také státy Evropského
hospodářského prostoru a Švýcarsko.
(4) Zaměstnáním se rozumí činnost zaměstnance, ze které mu plynou, nebo by měly
plynout od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky zdaňované podle
zákona upravujícího daně z příjmů.
(5) Zaměstnavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů
ze závislé činnosti a funkčních požitků, zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt
na území České republiky, jakož i organizační složka státu. Postavení zaměstnavatele má
i služební úřad, v němž je státní zaměstnanec podle služebního zákona zařazen k výkonu
státní služby. Zaměstnavatelem podle věty první je i osoba, u které zaměstnanci vykonávají
na území České republiky práci podle jejích příkazů, i když příjmy za tuto práci jsou
na základě smluvního vztahu vypláceny prostřednictvím osoby se sídlem nebo bydlištěm
v zahraničí, je-li tato osoba považována za zaměstnavatele podle zákona upravujícího daně
z příjmů.
(6) Sídlem zaměstnavatele se rozumí u právnické osoby její sídlo, jakož i sídlo její
organizační složky, která je zapsána v obchodním rejstříku, popřípadě v jiném zákonem
určeném rejstříku, nebo je vedena ve stanovené evidenci u příslušného orgánu v České
republice, a u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu, popřípadě, jde-li o zahraniční
fyzickou osobu, místo jejího podnikání.

_____________________
1) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

§7
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
a) nezaopatřené děti; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální
podpoře;7)
b) poživatele důchodů z důchodového pojištění, kterým byl přiznán důchod před 1. lednem
1993 podle předpisů České a Slovenské Federativní Republiky a po 31. prosinci 1992 podle
předpisů České republiky. Za poživatele důchodu se pro účely tohoto zákona považuje osoba
podle předchozí věty i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata
důchodu nenáleží;
c) příjemce rodičovského příspěvku;7)
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d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc
v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění 8);
e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé
zaměstnání;9)
f) osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované 10),
a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi
v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou
v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního
důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele
rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě,
g) osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo
stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost) 11), a osoby pečující o tyto osoby,
a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká
závislost),
h) osoby konající službu v ozbrojených silách, s výjimkou vojáků z povolání, a osoby
povolané k vojenskému cvičení,
i) osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu trestu odnětí
svobody;
j) osoby uvedené v § 5 písm. c), které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění;14)
k) osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok
na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro
invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze
samostatné výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod
nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy;15)
l) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo
nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka
celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v
jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři
hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s
výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se
považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala
dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze
samostatné výdělečné činnosti,
m) mladistvé umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné
výchovy,
n) osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy s vysílající
organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu překračujícím v
průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, pokud není dobrovolník plátcem pojistného
podle § 5 nebo za něj není plátcem pojistného stát podle předchozích písmen a) až m),
o) manžela, registrovaného partnera toho, kdo je Českou republikou vyslán
do zahraničí, kterého následuje do místa vyslání v zahraničí, pokud tam nemůže být
z objektivních důvodů zaměstnán,
o) p) cizince, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území České republiky za účelem
poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu, 16a) pokud nemají příjmy ze
zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
p) q) žadatele o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území, cizince, jemuž
bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu, a jeho dítě narozené na
území 16b), pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
q) r) příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně
stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové
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penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32
zákona o důchodovém pojištění, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4 nebo
§ 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření; při stanovení tohoto
věku u žen se postupuje stejně jako u mužů stejného data narození.
(2) Mají-li osoby uvedené v odstavce 1 písm. a) až i) a q) příjmy ze zaměstnání nebo ze
samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby.
________________________
7) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.
8) § 32 a násl. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
9) § 7 odst. 1 a § 17 odst. 7 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
11) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
14) § 4 zákona č. 187/2006 Sb.
15) § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě.
16) § 31 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb.
16a) Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.
16b) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

*****
Části textu zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§3
Zřízení Úřadu pro civilní letectví
(1) Zřizuje se správní úřad Úřad pro civilní letectví se sídlem v Praze (dále jen
„Úřad“) pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví. Úřad je podřízen Ministerstvu
dopravy.
(2) V čele Úřadu je generální ředitel, jehož jmenování a odvolání se řídí služebním
zákonem.
(2) V čele Úřadu je generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr
dopravy.
(3) Úřad spolupracuje s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (dále jen
„Agentura“) na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství1c). Rozsah
a podmínky spolupráce jsou dále upraveny smlouvou uzavřenou mezi Úřadem a Agenturou.
(4) Provádí-li Úřad činnosti pro Agenturu, je povinen zřídit pro výnosy z těchto
činností zvláštní účet a vést oddělené účtování nákladů a výnosů. Prostředky účtu je Úřad
oprávněn použít jen na zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců, nákup technických zařízení
a financování dalších potřeb nezbytných pro výkon činností pro Agenturu. Nevyčerpané
prostředky účtu v kalendářním roce jsou příjmem státního rozpočtu. Výkaz o hospodaření
s účtem za příslušný kalendářní rok je Úřad povinen zveřejnit způsobem umožňujícím
dálkový přístup1d) do 6 měsíců od konce příslušného kalendářního roku.
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(5) Úřad plní úkoly vnitrostátního dozorového orgánu podle přímo použitelného
předpisu Evropských společenství1e).
(6) Úřad může svým rozhodnutím pověřit plněním úkolů v oblasti hodnocení shody
nebo vhodnosti použití složek a ověřování systémů Evropské sítě řízení letového provozu
právnickou osobu, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem
Evropských společenství1f). Úřad pověření odejme za podmínek stanovených přímo
použitelným předpisem Evropských společenství1f).
(7) Úřad dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se náhrad
a pomoci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného
zpoždění letu podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1g) a vyřizuje
stížnosti na porušování těchto povinností.
(8) Úřad dohlíží na plnění povinností
a) provozovatele letiště a leteckého dopravce týkajících se dodržování práv osob
se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace podle přímo
použitelného předpisu Evropských společenství1h),
b) leteckého dopravce týkajících se informování cestujících v letecké dopravě podle přímo
použitelného předpisu Evropských společenství1i).
(9) Týkají-li se povinnosti stanovené v odstavci 8 písm. a) a b) provozovatele cestovní
kanceláře nebo provozovatele cestovní agentury, dohlíží na jejich plnění obecní živnostenský
úřad.
____________________
1c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných
pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví.
1d) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec
pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení).
1f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě
Evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě).
1g) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná
pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo
významného zpoždění letu a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91.
1h) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. prosince 2006 o právech osob
se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě.
1i) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu
Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství,
o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9
Směrnice 2004/36/ES.

*****
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Části textu zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko,
a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§2
Správa národního parku
(1) Zřizuje se správní úřad Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen
„Správa“) se sídlem v Krásné Lípě, který je podřízen ministerstvu.
(2) V čele Správy stojí ředitel; jeho jmenování a odvolání se řídí služebním
zákonem.4a)
(2) V čele Správy stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr životního
prostředí.
(3) Správa vykonává na území národního parku působnost stanovenou zvláštním
zákonem5) a tímto zákonem.
____________________
4a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
5) § 78 zákona č. 114/1992 Sb.

*****
Části textu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§3
(1) Zřizuje se Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen „Úřad“) se sídlem
v Brně. Úřad je správním úřadem s celostátní působností; je podřízen Ministerstvu práce
a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“).
(2) V čele Úřadu je ředitel; jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem.2b)
(2) V čele Úřadu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních
věcí.
____________________
2b) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) .

*****
Části textu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
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§2
(1) Zřizuje se Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (dále jen "Úřad").
(2) Úřadu jsou svěřeny kompetence ústředního správního úřadu Úřad je ústředním
správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto zákonem
a další a jsou mu svěřeny další kompetence stanovené zvláštním právním předpisem, 1)
mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, a přímo použitelnými předpisy
Evropských společenství.

(3) Úřad vykonává působnost dozorového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů
vyplývající z mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu.
____________________
1) § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).
§9
Citlivé údaje
Citlivé údaje je možné zpracovávat, jen jestliže
a) subjekt údajů dal ke zpracování výslovný souhlas. Subjekt údajů musí být při udělení
souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je
souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Existenci souhlasu subjektu údajů
se zpracováním osobních údajů musí být správce schopen prokázat po celou dobu
zpracování. Správce je povinen předem subjekt údajů poučit o jeho právech podle § 12
a 21,
b) je to nezbytné v zájmu zachování života nebo zdraví subjektu údajů nebo jiné osoby nebo
odvrácení bezprostředního závažného nebezpečí hrozícího jejich majetku, pokud není
možno jeho souhlas získat zejména z důvodů fyzické, duševní či právní nezpůsobilosti,
v případě, že je nezvěstný nebo z jiných podobných důvodů. Správce musí ukončit
zpracování údajů, jakmile pominou uvedené důvody, a údaje musí zlikvidovat, ledaže by
subjekt údajů dal k dalšímu zpracování souhlas,
c) se jedná o zpracování při poskytování zdravotních služeb, ochrany veřejného zdraví,
zdravotního pojištění a výkon státní správy v oblasti zdravotnictví podle zvláštního
zákona15) nebo se jedná o posuzování zdravotního stavu v jiných případech stanovených
zvláštním zákonem,15a)
d) je zpracování nezbytné pro dodržení povinností a práv správce odpovědného za zpracování
v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti, stanovené zvláštním zákonem,16)
e) jde o zpracování, které sleduje politické, filosofické, náboženské nebo odborové cíle,
prováděné v rámci oprávněné činnosti občanského sdružení, nadace nebo jiné právnické
osoby nevýdělečné povahy (dále jen „sdružení“), a které se týká pouze členů sdružení nebo
osob, se kterými je sdružení v opakujícím se kontaktu souvisejícím s oprávněnou činností
sdružení, a osobní údaje nejsou zpřístupňovány bez souhlasu subjektu údajů,
f) se jedná o údaje podle zvláštního zákona nezbytné pro provádění nemocenského pojištění,
důchodového pojištění (zabezpečení), úrazového pojištění, státní sociální podpory
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a dalších státních sociálních dávek, sociálních služeb, sociální péče, pomoci v hmotné
nouzi, a sociálně-právní ochrany dětí, a při zajištění ochrany těchto údajů v souladu
se zákonem,
g) se zpracování týká osobních údajů zveřejněných subjektem údajů,
h) je zpracování nezbytné pro zajištění a uplatnění právních nároků,
ch) jsou zpracovány výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního zákona, nebo
i) se jedná o zpracování podle zvláštních zákonů při předcházení, vyhledávání, odhalování
trestné činnosti, stíhání trestných činů a pátrání po osobách.
____________________
15) Například zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních
pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
ve znění pozdějších předpisů.
15a) Například zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů.
16) Například zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě,
odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2002 Sb., o
službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců
ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů.

§ 30
(1) Zaměstnanci Úřadu jsou předseda, inspektoři a další zaměstnanci.
(2) Kontrolní činnost Úřadu provádějí inspektoři a pověření zaměstnanci (dále jen
„kontrolující“).
(3) Na zaměstnance Úřadu se vztahují ustanovení zákoníku práce, pokud tento zákon
nestanoví jinak.
(4) Na inspektory se zákon o státních úřednících33) nepoužije.
(4) (5) Předseda Úřadu má nárok na plat, náhradu výdajů a naturální plnění jako
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu podle zvláštního zákona.26a)
(5) (6) Inspektoři Úřadu mají nárok na plat, náhradu výdajů a naturální plnění jako
členové Nejvyššího kontrolního úřadu podle zvláštního zákona.26a)
____________________
26a) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní
moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů.
33) Zákon č. ..../2013, o státních úřednících.

*****
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Části textu zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§5
Právo být volen
(1) Členem zastupitelstva kraje může být zvolen každý volič, u kterého není překážka
ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b).
(2) Funkce člena zastupitelstva kraje je neslučitelná
a) s funkcí vykonávanou na ministerstvu, jiném ústředním orgánu státní správy nebo
na orgánu státní správy s celostátní působností, obsazovanou volbou, jmenováním nebo
ustanovováním,8)
b) s funkcí vykonávanou zaměstnancem kraje, zařazeným do krajského úřadu, zaměstnancem
obce, zařazeným do obecního úřadu, nebo zaměstnancem jiného než ústředního orgánu
státní správy, nejde-li o orgán s celostátní působností, jsou-li tyto funkce obsazovány
volbou, jmenováním nebo ustanovováním,8)
c) s funkcí statutárního zástupce právnické osoby zřízené nebo založené krajem, anebo v níž
má kraj majetkovou účast.
(3) Funkce člena zastupitelstva kraje je neslučitelná podle odstavce 2 písm. b) jen
tehdy, vykonává-li zaměstnanec příslušnou funkci na orgánu, jehož územní působnost se
alespoň zčásti kryje s územní působností tohoto kraje.
(4) Funkce člena zastupitelstva kraje je po dobu jejího výkonu neslučitelná s výkonem
státní služby podle služebního zákona.8a)
____________________
8) § 27 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb.
a zákona č. 74/1994 Sb.
8a) § 35 odst. 1 písm. h) zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

*****
Části textu zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských
zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), v platném znění
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§ 24
Česká plemenářská inspekce
(1) Zřizuje se Česká plemenářská inspekce (dále jen „inspekce“) jako orgán státní
správy, který je podřízený ministerstvu. V jejím čele je ředitel; jeho jmenování a odvolání
se řídí služebním zákonem. 8)V jejím čele je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr
zemědělství.
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(2) Práva a závazky dosavadní České inspekce pro šlechtění a plemenitbu
hospodářských zvířat přecházejí ke dni účinnosti tohoto zákona na inspekci zřízenou podle
odstavce 1. Zaměstnanci, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v pracovním
poměru k České inspekci pro šlechtění a plemenitbu hospodářských zvířat, se stávají dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona zaměstnanci inspekce ve funkcích odpovídajících jejich
dosavadnímu funkčnímu zařazení.
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

(3) Inspekce
kontroluje, jak chovatelé, uznaná chovatelská sdružení, chovatelské podniky prasat,
oprávněné osoby, provozovatelé jatek, provozovatelé líhní, provozovatelé
shromažďovacích středisek, obchodníci, dopravci, uživatelská zařízení, asanační podniky,
určená osoba, účastníci Národního programu a pověřená osoba dodržují povinnosti
stanovené v tomto zákoně,
kontroluje osoby, které vykonávají činnost, k níž je třeba podle tohoto zákona souhlas,
uznání, určení nebo pověření ministerstva,
zjišťuje příčiny nedostatků a osoby za ně odpovědné a ukládá opatření k odstranění těchto
nedostatků a jejich příčin, včetně termínu pro jejich odstranění,
projednává přestupky a jiné správní delikty (§ 26 a 27),
může ukládat zvláštní opatření (§ 25),
kontroluje splnění opatření uložených k odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin,
kontroluje splnění uložených zvláštních opatření (§ 25),
kontroluje plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských
společenství2) v oblasti šlechtění, plemenitby, označování a evidence zvířat fyzickými
a právnickými osobami.

(4) Inspekce dále
a) kontroluje dodržování postupů testování vyjmenovaných hospodářských zvířat,
b) provádí kontroly na úseku šlechtění a plemenitby vyjmenovaných hospodářských zvířat,
označování (§ 22) a evidence zvířat (§ 23 až 23c), nařízené ministerstvem, a kontroly podle
zvláštního zákona8a) v souladu s předpisy Evropských společenství1),2), v rozsahu
stanoveném tímto zákonem.
(5) Kontrolu dodržování povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci
(§ 23 až 23c) provádějí kromě inspekce také orgány veterinární správy podle zvláštního
zákona8b) (dále jen „orgány veterinárního dozoru“). Orgány veterinárního dozoru provádějí
rovněž kontrolu dodržování povinností stanovených při označování a evidenci přímo
použitelnými předpisy Evropských společenství 2).
(6) Inspekce a orgány veterinárního dozoru při kontrole podle odstavce 5
a) kontrolují, jak chovatelé, pověřená osoba a uznaná chovatelská sdružení dodržují
povinnosti stanovené v § 22,
b) kontrolují, jak chovatelé, provozovatelé jatek, provozovatelé líhní, provozovatelé
shromažďovacích středisek, obchodníci, dopravci, uživatelská zařízení, asanační podniky
a pověřená osoba dodržují povinnosti stanovené v § 23 až 23c,
c) zjišťují příčiny nedostatků a osoby za ně odpovědné a ukládají opatření k odstranění těchto
nedostatků a jejich příčin včetně termínu pro jejich odstranění,
d) provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství8c) v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla
pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém8d).
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(7) Inspekce a orgány veterinárního dozoru mohou na základě kontrolní činnosti podle
tohoto zákona navrhnout ministerstvu rozdělení již evidovaného hospodářství v informačním
systému ústřední evidence na 2 nebo více hospodářství nebo zrušení již evidovaného
hospodářství v informačním systému ústřední evidence.
(8) Činnost inspekce a orgánů veterinárního dozoru při kontrolách dodržování
povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci (§ 23 až 23c) koordinuje
ministerstvo. Inspekce a orgány veterinárního dozoru se vzájemně informují o výsledcích jimi
prováděných kontrol. O výsledcích kontrol zpracovává ministerstvo roční zprávu.
(9) Zaměstnanci inspekce jsou oprávněni
a) vstupovat po ohlášení a při dodržení veterinárně hygienických a bezpečnostních předpisů
na hospodářství, do stájí, zařízení a dalších kontrolovaných objektů, prostor a na pozemky,
kde se nacházejí vyjmenovaná hospodářská zvířata, označovaná zvířata nebo evidovaná
zvířata anebo kde se provádí činnost, která je předmětem kontroly, a provádět na těchto
místech potřebné úkony a šetření,
b) vyžadovat předvedení vyjmenovaných hospodářských zvířat, označovaných zvířat nebo
evidovaných zvířat anebo vyžadovat jiný způsob umožňující jejich individuální kontrolu,
c) vyžadovat od osob uvedených v odstavci 3 potřebné doklady, informace, ověření původu
vyjmenovaných hospodářských zvířat, označovaných zvířat nebo evidovaných zvířat
a bezplatnou věcnou, osobní a jinou pomoc nezbytnou k nerušenému a rychlému výkonu
jejich kontrolní činnosti.
a)

b)
c)
d)

(10) Kontrolované osoby jsou povinny na požádání zaměstnanců inspekce
umožnit při dodržení veterinárně hygienických a bezpečnostních předpisů vstup
na hospodářství, do stájí, zařízení a dalších kontrolovaných objektů, prostor a na pozemky,
kde se nacházejí vyjmenovaná hospodářská zvířata, označovaná zvířata nebo evidovaná
zvířata anebo kde se provádí činnost, která je předmětem kontroly, a při prověřování
technických zařízení přístup k nim,
poskytnout informace, doklady, bezplatnou věcnou a osobní pomoc k výkonu kontrolní
činnosti,
předvést vyjmenovaná hospodářská zvířata, označovaná zvířata nebo evidovaná zvířata
anebo zajistit jiný způsob umožňující jejich individuální kontrolu,
umožnit ověření původu vyjmenovaných hospodářských zvířat.

(11) Vyhláška stanoví
a) kritéria pro výběr a minimální počet hospodářství, v nichž musí být zkontrolováno plnění
všech povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci (§ 23 až 23c),
b) náležitosti a obsah kontrolního protokolu a roční zprávy o provedených kontrolách
dodržování povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci (§ 23 až 23c).
____________________
8) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
8a) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.
8b) § 3 odst. 1 písm. y) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
8b) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8c) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.
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8d) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady
(ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské
politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.

*****

Části textu zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních
a střelivu (zákon o střelných zbraních), v platném znění s vyznačením navrhovaných
změn a doplnění
§ 17
Správní úřad
(1) Zřizuje se Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva jako správní úřad s celostátní
působností se sídlem v Praze, který je podřízen ministerstvu.
(2) V čele Úřadu je předseda; jeho jmenování a odvolání se řídí služebním
zákonem.19a)
(2) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu
a obchodu.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

(3) Úřad
provádí ověřování kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických výrobků,
vydává certifikáty podle tohoto zákona, rozhoduje o odejmutí nebo o odmítnutí vydání
certifikátu,
zajišťuje označování kontrolovaných výrobků zkušebními značkami,
provádí další odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva,
pyrotechnických předmětů, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a zkouší
balisticky odolné materiály a konstrukce a vydává o tom nálezy,
rozhoduje o zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie zbraní A až D19b), obdrží-li
stanovenou střelnou zbraň nebo stanovené střelivo k ověření, nebo na žádost,
provádí další činnosti stanovené zvláštními právními předpisy,19c)
spolupracuje se správními úřady a orgány územní samosprávy v oblasti přenesené
působnosti, jakož i s jinými státními orgány a institucemi, jejichž spolupráce je pro činnost
úřadu nezbytná. Zjistí-li úřad při své činnosti skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit
opatření, jež jsou v pravomoci jiných orgánů, oznámí tyto skutečnosti těmto orgánům,
provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje přitom podle příslušného
předpisu Evropských společenství19d) v rozsahu věcné působnosti zvláštních právních
předpisů, kterými je promítnuta směrnice uvedená v bodě 16 přílohy k tomuto předpisu,
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i) posuzuje zařazení pyrotechnických výrobků do kategorií v rámci posuzování jejich shody
podle § 12,
j) provádí nebo zajišťuje školení odborně způsobilých osob a schvaluje učební texty
a v případě pyrotechnických výrobků spolupracuje s orgány státní báňské správy,
k) vydává stanovisko k žádosti o koncesi podle jiného právního předpisu19h) pro živnost
„Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání,
znehodnocování a ničení zbraní a střeliva“ v rozsahu předmětu podnikání „vývoj, výroba,
znehodnocování a ničení střeliva“. Při vydání stanoviska úřad posuzuje, zda žadatel
o koncesi pro provozování požadované činnosti vlastní nebo má zajištěn přístup
ke schválenému zařízení a vybavení potřebnému pro vykonávání této činnosti, a vlastní,
nebo má zajištěn přístup k objektům, které byly pro provozování požadované činnosti
povoleny podle zvláštního zákona19i). U žadatelů o koncesi je úřad oprávněn ověřit stav
vybavenosti v rozsahu tohoto ustanovení; při tomto ověřování se přiměřeně použije § 20
odst. 3 písm. a) až d).
(4) Úřad dále
a) plní informační povinnosti vyplývající z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika
vázána4),
b) v souladu s předpisem Evropských společenství19e) informuje Evropskou komisi (dále jen
„Komise“) o
1. postupech udělování oprávnění odborně způsobilým osobám,
2. činnosti v oblasti dozoru nad trhem a
3. nehodách způsobených pyrotechnickými výrobky; k vypracování informací o těchto
nehodách poskytují úřadu roční přehledy příslušné orgány státní správy, zejména orgány
ochrany veřejného zdraví, orgány Policie České republiky, orgány Hasičského
záchranného sboru,
c) před ověřováním každé stanovené střelné zbraně, která je předložena k ověřování
po opravě nebo úpravě, posuzuje technologický postup opravy nebo úpravy,
d) spolupracuje v oblasti kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických výrobků a balisticky
odolných materiálů a konstrukcí s obdobnými zahraničními úřady a zkušebnami,
e) organizuje, koordinuje a provádí vědeckou činnost, výzkum a vývoj, které souvisí
s odbornými činnostmi,
f) zajišťuje u kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických výrobků mezilaboratorní
zkoušení referenčních materiálů,
g) poskytuje odborné informace a provádí odborná školení,
h) podílí se na certifikaci systémů řízení jakosti,
i) uchovává a porovnává referenční střelivo a referenční piezoelektrické snímače v rámci
plnění povinností vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika
vázána,4)
j) podílí se na tvorbě českých technických norem a technických předpisů v oblasti
kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických výrobků a balisticky odolných materiálů
a konstrukcí a
k) vybírá správní poplatky a úplaty (§ 15).
(5) V případě zjištění protiprávního jednání19f), kterého se kontrolovaná osoba
dopustila na území Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor
a které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů19g), úřad rozhodnutím
takové jednání zakáže.
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(6) Úřad vede evidenci střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků a výbušnin
včetně potřebných pomůcek, které používá při provádění ověřování a k odborným službám.
(7) Zaměstnanci úřadu, kteří provádějí ověřování, odbornou nebo kontrolní činnost
podle tohoto zákona, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se
dozvěděli v souvislosti s prováděním ověřování kontrolovaných výrobků anebo při provádění
odborné nebo kontrolní činnosti podle tohoto zákona, i když přestali být zaměstnanci úřadu,
a to po dobu pěti let, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak, s výjimkou informací,
které musí být zveřejněny v zájmu ochrany bezpečnosti a v zájmu zajištění účinné kontroly
trhu a činnosti úřadu jako orgánu dozoru.
(8) Úřad vykonává funkci oznámeného subjektu podle příslušného předpisu
Evropských společenství19e) pro pyrotechnické výrobky s tím, že plní kritéria, která jsou
stanovena v příloze k tomuto zákonu.
(9) Úřad předkládá ministerstvu jednou za rok zprávu o plnění kritérií stanovených
v příloze k tomuto zákonu. Ministerstvo je oprávněno provést kontrolu za účelem ověření
plnění těchto kritérií.
(10) Zjistí-li ministerstvo na základě kontroly, že úřad neplní kritéria uvedená
v příloze k tomuto zákonu, rozhodne o přechodu plnění práv a povinností oznámeného
subjektu na ministerstvo. V takovém případě může ministerstvo k zajištění plnění práv
a povinností oznámeného subjektu uzavřít veřejnoprávní smlouvu s osobou, která je odborně
způsobilá posuzování shody provádět.
____________________
4) Vyhláška č. 70/1975 Sb., o Úmluvě o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní.
19a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
19b) § 3 odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb.
19c) Například § 74 odst. 7 zákona č. 119/2002 Sb.
19d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány
příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti
ochrany spotřebitele).
19e) Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v
oblasti ochrany spotřebitele).
19f) Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v
oblasti ochrany spotřebitele).
19g) Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004.
19h) § 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona
č. 315/2006 Sb.
19i) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
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*****
Části textu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§3
(1) Organizačními složkami státu (dále jen "organizační složka") jsou ministerstva
a jiné správní úřady5) státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad,
Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce
práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky a jiná zařízení,
o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo tento zákon (§ 51); obdobné postavení jako
organizační složka státu má Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu.
(2) Organizační složka není právnickou osobou. Tím není dotčena její působnost nebo
výkon předmětu činnosti podle zvláštních právních předpisů a její jednání v těchto případech
je jednáním státu.
(3) Organizační složka je účetní jednotkou, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis
anebo tento zákon (§ 4 a 51).
(4) Pravidla financování organizačních složek upravují zvláštní právní předpisy.
________________
5)

Čl. 79 odst. 1 Ústavy.

*****
Části textu zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky
a o změně některých zákonů, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn
a doplnění
§3
(1) Úkoly hasičského záchranného sboru plní příslušníci hasičského záchranného
sboru (dále jen „příslušník“) ve služebním poměru podle zákona o služebním poměru
příslušníků Policie České republiky, státní zaměstnanci zařazení v hasičském záchranném
sboru, na něž se vztahuje služební zákon (dále jen „státní zaměstnanec“) a občanští
zaměstnanci hasičského záchranného sboru (dále jen „občanský zaměstnanec“).
(1) Úkoly hasičského záchranného sboru plní příslušníci hasičského záchranného
sboru ve služebním poměru (dále jen „příslušník“) a zaměstnanci České republiky
v pracovním poměru zařazení v hasičském záchranném sboru (dále jen „občanský
zaměstnanec“).
(2) Celkové početní stavy příslušníků a občanských zaměstnanců stanoví vláda.
*****
Části textu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
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§ 80
Ministerstvo zdravotnictví
(1) Ministerstvo zdravotnictví k ochraně veřejného zdraví
a) řídí a kontroluje výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví a odpovídá za tvorbu
a uskutečňování národní politiky na úseku ochrany veřejného zdraví,
b) řídí a kontroluje krajské hygienické stanice,
c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských hygienických stanic,
d) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oboru své působnosti a plní úkoly vyplývající
z mezinárodních smluv v ochraně veřejného zdraví,
e) stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise, zřízené jako poradní orgán
Ministerstva zdravotnictví, antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní
a mimořádná očkování a zveřejní je ve formě sdělení ve Sbírce zákonů, a to vždy
do 28. února kalendářního roku,
f) rozhoduje ve věcech podle § 5 odst. 5, § 6e, § 26 odst. 4, 5 a 8, § 28, § 72 odst. 1 a 2, § 73,
§ 83e odst. 6 a § 83f a dále o námitkách, rozhoduje-li o nich podle tohoto zákona nadřízený
orgán ochrany veřejného zdraví; je oprávněno povolit prodloužení mírnějšího
hygienického limitu podle § 3a odst. 3; plní úkoly podle § 3a odst. 4, § 3b, § 6g, § 26
odst. 6, § 27 odst. 1, § 27b, 28a, § 72 odst. 3, § 75a, § 79 odst. 5, § 83a odst. 2, § 83c
odst. 3 a § 83e odst. 7; na návrh krajských hygienických stanic rozhoduje za podmínek
§ 37 o kategorizaci prací vykonávaných na jejich pracovištích,
g) nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření
k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti
podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud mají být provedena celostátně nebo
na území několika krajů, a rozhoduje o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh
nebo do oběhu,
h) nařizuje ochranná opatření před zavlečením infekčních onemocnění ze zahraničí
a rozhoduje o jejich ukončení a ve věcech podle § 68 odst. 2,
i) na žádost krajské hygienické stanice dává povolení k mimořádnému očkování podle § 69
odst. 1 písm. g),
j) stanoví vyhlášením v televizním a celoplošném rozhlasovém vysílání43b) a zveřejněním na
své úřední desce a úředních deskách ostatních orgánů ochrany veřejného zdraví
umístěných v sídlech těchto správních úřadů a na jejich územních pracovištích další
infekční onemocnění vyvolaná vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny, které
se považují za nebezpečnou nemoc podle zákona o pohřebnictví;43c) na toto stanovení se
nevztahuje správní řád,
k) usměrňuje výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví prováděný Ministerstvem
obrany a Ministerstvem vnitra,
l) sestavuje celorepublikové programy ochrany a podpory veřejného zdraví; sestavuje
očkovací programy a programy prevence infekce vyvolané virem lidského imunodeficitu
a řídí jejich realizaci; stanoví zásady a postupy hodnocení a řízení zdravotních rizik
a zásady monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí
a životních a pracovních podmínek a řídí jejich realizaci; řídí výchovu k podpoře a ochraně
veřejného zdraví,
m) uděluje a zrušuje pověření k provádění autorizace, organizování a provádění kursů
v hodnocení zdravotních rizik,
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n) přezkoumává kontrolní plány sestavené krajskými hygienickými stanicemi, které určují
priority činnosti na úseku státního zdravotního dozoru,
o) koordinuje činnost a spolupráci s jinými státními a nestátními orgány a organizacemi,
včetně registrovaných občanských sdružení, jakož i se sociálními partnery v oblastech
souvisejících s výkonem státní správy na úseku ochrany veřejného zdraví,
p) přijímá opatření na základě a v mezích přímo použitelných předpisů Evropských
společenství,
q) pořizuje, a dojde-li k podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající hlukovou
situaci, aktualizuje, nejdéle však jednou za 5 let, strategické hlukové mapy, jejichž součástí
jsou mezní hodnoty hlukových ukazatelů; mezní hodnotou hlukových ukazatelů se rozumí
hodnota hlukových ukazatelů, při jejímž překročení dochází ke škodlivému zatížení
životního prostředí,
r) zpřístupňuje veřejnosti strategické hlukové mapy, vypracované podle písmene q),
s) prováděcím právním předpisem upraví výpočet hlukových ukazatelů, jejich mezní
hodnoty, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů,
jejichž součástí jsou návrhy tichých oblastí, podrobnosti týkající se způsobu informování
veřejnosti o strategických hlukových mapách, o přípravě návrhů akčních plánů a účasti
veřejnosti na této přípravě a o vypracovaných akčních plánech. Akčním plánem se rozumí
plán obsahující opatření, jejichž účelem je ochrana před škodlivými a obtěžujícími účinky
hluku, včetně snížení hluku,
t) pořizuje souhrn akčního plánu na základě akčních plánů předložených krajskými úřady
a Ministerstvem dopravy, jejichž součástí jsou tiché oblasti v aglomeraci vymezené
krajskými úřady a tiché oblasti ve volné krajině stanovené Ministerstvem životního
prostředí. Tichou oblastí v aglomeraci se rozumí oblast, která není vystavena hluku
většímu, než je mezní hodnota hlukového ukazatele nebo než je nejvyšší přípustná hodnota
hygienického limitu hluku stanoveného podle § 34. Tichou oblastí ve volné krajině se
rozumí oblast, která není rušena hlukem z dopravy, průmyslu nebo rekreačních aktivit,
u) spolupracuje s příslušnými orgány sousedních členských států Evropské unie
na strategickém hlukovém mapování v blízkosti hranic,
v) usměrňuje řízení jakosti vod v povrchových vodách uvedených v seznamu podle § 6g
krajskými hygienickými stanicemi, zejména určuje v souladu s podmínkami upravenými
právem Evropské unie1) počet koupacích sezón, na jejichž základě sestaví krajské
hygienické stanice soubory údajů pro posuzování jakosti vod, a to po předchozím
informování Evropské komise v rozsahu upraveném právem Evropské unie1).
(2) Za hluk se pro účely postupu podle odstavce 1 písm. q) až u) a podle § 81, 81a, 81b
a 81c považuje hluk, kterému jsou lidé vystaveni v zastavěných územích, ve veřejných
parcích a tichých oblastech v aglomeracích, v tichých oblastech ve volné krajině, v blízkosti
škol, nemocnic a ostatních oblastech a územích citlivých na hluk. Nepovažuje se za něj hluk
způsobený osobou, která je mu vystavena, hluk v domácnostech, sousedský hluk, hluk
z rekreačních aktivit, hluk na pracovištích, hluk uvnitř dopravních prostředků a hluk
způsobený vojenskou činností v objektech důležitých pro obranu státu.
(3) Pro výkon státního zdravotního dozoru je Ministerstvo zdravotnictví oprávněno
stanovit orgánům ochrany veřejného zdraví uvedeným v § 78 odst. 1 písm. b) a c) rozsah
a četnost kontrol a konkretizaci kontrolních postupů. Stanovený rozsah a četnost kontrol
a kontrolní postupy Ministerstvo zdravotnictví uveřejní ve Věstníku Ministerstva
zdravotnictví. Analytické metody kontroly složení kosmetických prostředků upraví prováděcí
právní předpis.
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(4) Pro řešení sporů o použití metody vyšetřování faktorů pracovních podmínek
a hodnocení zátěže organismu neupravené právními předpisy je Ministerstvo zdravotnictví
oprávněno stanovit rozhodčí metodu zahrnující strategii odběru, transportu, uchovávání
a zpracování vzorků, jejich analýzy, hodnocení a kontroly kvality měření. Na toto stanovení
se nevztahuje správní řád. Proti stanovené rozhodčí metodě může podat zaměstnavatel nebo
osoba uvedená v § 43 do 3 dnů ode dne jejího doručení písemně námitky. O námitkách
rozhoduje ministr zdravotnictví do 30 dnů ode dne jejich doručení. Na základě námitek
rozhodčí metodu změní nebo zruší, anebo námitky zamítne a rozhodčí metodu potvrdí.
Proti rozhodnutí o námitkách nelze podat odvolání.
(5) Zjistí-li Ministerstvo zdravotnictví na základě významných důkazů, že kosmetický
prostředek, přestože splňuje požadavky práva Evropských společenství, představuje
nebezpečí pro zdraví43d), může dočasně zakázat používání takového výrobku, jeho uvádění
na trh nebo podrobit tento výrobek zvláštním podmínkám a rozhodnout o ukončení platnosti
takového rozhodnutí.
(6) O postupu podle odstavce 4 a jeho důvodech uvědomí Ministerstvo zdravotnictví
neprodleně ostatní členské státy Evropské unie a Komisi Evropských společenství.
(7) Ministerstvo zdravotnictví je dále oprávněno stanovit, že výrobky upravené přímo
použitelnými předpisy Evropských společenství, tímto zákonem nebo zvláštními právními
předpisy, podle nichž orgány ochrany veřejného zdraví vykonávají nad jejich uvedením
na trh, distribucí nebo uvedením do oběhu státní správu, jsou nebezpečné, jestliže byly jako
takové označeny orgány Evropských společenství, Světovou zdravotnickou organizací nebo
v systémech pro rychlou výměnu informací Evropských společenství. Stanovení
nebezpečných výrobků provede Ministerstvo zdravotnictví vyhlášením v televizním
a celoplošném rozhlasovém vysílání43b) a zveřejní na své úřední desce a úředních deskách
krajských hygienických stanic (Hygienické stanice hlavního města Prahy) umístěných
v sídlech těchto správních úřadů a na jejich územních pracovištích. Provozovatel televizního
vysílání je povinen zajistit souběžné vysílání zprávy v titulkové podobě. Na toto stanovení se
nevztahuje správní řád. Povinnosti osob při výskytu nebezpečných výrobků stanoví zvláštní
právní předpis26a) nebo přímo použitelné předpisy Evropských společenství. Dočasné
pozastavení nebo omezení uplatňování zvláštních opatření nebo jiných přímo použitelných
předpisů Evropských společenství, stanovené Ministerstvem zdravotnictví na základě přímo
použitelných předpisů Evropských společenství, vyhlásí Ministerstvo zdravotnictví
zveřejněním na své úřední desce a úředních deskách krajských hygienických stanic
(Hygienické stanice hlavního města Prahy) umístěných v sídlech těchto správních úřadů
a na jejich územních pracovištích. Stanovení a opatření podle tohoto odstavce zpřístupní
Ministerstvo zdravotnictví i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto stanovení
a opatření není rozhodnutím vydaným ve správním řízení.
(8) V Ministerstvu zdravotnictví se zřizuje funkce hlavního hygienika České
republiky, který ve věcech ochrany veřejného zdraví vystupuje jako orgán Ministerstva
zdravotnictví. Hlavního hygienika České republiky jmenuje a odvolává na návrh ministra
zdravotnictví ze státních zaměstnanců zástupce generálního ředitele státní služby. Bude-li
jmenován zástupce hlavního hygienika České republiky, řídí se jeho jmenování a odvolání
služebním zákonem.43a) Hlavního hygienika České republiky a jeho zástupce jmenuje
a odvolává na návrh ministra zdravotnictví vláda.
____________________
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26a) Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné
bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb.
43a) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
43b) Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob
jejího vyplnění.
43c) Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
43d) Článek 12 směrnice 76/768/EHS.

§ 82
Krajské hygienické stanice
(1) Zřizují se krajské hygienické stanice, jejichž správní obvody a sídla stanoví příloha
č. 2 k tomuto zákonu. Krajské hygienické stanice mohou po předchozím souhlasu
Ministerstva zdravotnictví zřizovat nebo rušit územní pracoviště. Krajské hygienické stanice
jsou správními úřady. Krajská hygienická stanice, která působí ve správním obvodu hlavního
města Prahy, se označuje jako Hygienická stanice hlavního města Prahy. V čele krajské
hygienické stanice je ředitel. Jmenování a odvolání ředitele krajské hygienické stanice se řídí
služebním zákonem43a). V čele krajské hygienické stanice je ředitel, kterého jmenuje
a odvolává na návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví. Krajské
hygienické stanice jsou účetními jednotkami.
(2) Krajské hygienické stanici náleží
a) vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit další úkoly státní správy v ochraně
veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru, pokud není příslušné Ministerstvo
zdravotnictví,
b) vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností
stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, tímto zákonem
a zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví včetně ochrany zdraví při práci
před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních
podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a duševní zátěže a nad
souvisejícími pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť, a rozhodnutím nebo
opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví vydaným na základě těchto právních předpisů;
státní zdravotní dozor nad ochranou zdraví při práci je státním odborným dozorem nad
ochranou zdraví při práci ve smyslu zvláštního právního předpisu,44)
c) rozhodovat na návrh zaměstnavatele nebo osoby uvedené v § 43 nebo z vlastního podnětu
ve věcech kategorizace prací,
d) stanovit za podmínek § 37 odst. 6 písm. b) rizikové práce a plnit úkoly podle § 40 písm. c)
a d),
e) stanovit zaměstnavateli nebo osobě uvedené v § 43 pro výkon rizikových prací, s ohledem
na expozici zaměstnanců, nebo osoby uvedené v § 43 a jejích spolupracujících rodinných
příslušníků rizikovým faktorům pracovních podmínek,
1. minimální rozsah a termíny sledování faktorů pracovních podmínek a
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2. minimální náplň a termíny periodických lékařských preventivních prohlídek a minimální
náplň vstupních a výstupních lékařských preventivních prohlídek, pokud je nestanoví
zvláštní právní předpis, jakož i
3. lékařské preventivní prohlídky po skončení rizikové práce, jde-li o takové vlivy
pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po delší době (dále jen
„následné lékařské preventivní prohlídky“); následné lékařské preventivní prohlídky
pracovníků se zdroji ionizujícího záření kategorie A stanoví za podmínek upravených
zvláštním právním předpisem,33a)
f) stanovit zaměstnavateli způsob a minimální četnost sledování zátěže organismu
zaměstnanců vykonávajících rizikové práce faktory pracovních podmínek, pokud je
nestanoví zvláštní právní předpis,
g) provádět ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí
z povolání,45)
h) zřizovat v případech stanovených tímto zákonem komise,
i) plnit úkoly dotčeného správního úřadu podle § 77,
j) uplatňovat stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany veřejného
zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik,
k) projednávat přestupky na úseku ochrany veřejného zdraví podle zvláštního právního
předpisu,46)
l) nařizovat, organizovat, řídit a popřípadě i provádět opatření k předcházení vzniku
a zamezení šíření infekčních onemocnění a v tomto rozsahu též usměrňovat činnost
poskytovatelů zdravotních služeb a kontrolovat ji; určovat, s výjimkou § 68 odst. 2,
poskytovatelé zdravotních služeb, kteří provedou opatření k předcházení vzniku
a zamezení šíření infekčních onemocnění, a plnit s tím související úkoly,
m) nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná
opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti
podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud není příslušné Ministerstvo
zdravotnictví, a rozhodovat o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo
do oběhu. Mimořádné očkování podle § 69 odst. 1 písm. g) stanoví jen s předchozím
povolením Ministerstva zdravotnictví,
n) stanovit hygienický limit faktoru pracovních podmínek, neupraveného právním předpisem,
a metodu jeho stanovení v pracovních podmínkách; stanovit způsob, minimální rozsah
a četnost jeho sledování a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců, osob uvedených v § 43
a jejich spolupracujících rodinných příslušníků v riziku takového faktoru; zařadit práci
s tímto faktorem z vlastního podnětu do kategorie, nestanoví-li zvláštní právní předpis
jinak,
o) vykonávat státní zdravotní dozor nad plněním povinnosti zajistit pracovnělékařské služby
uloženou zvláštním právním předpisem47) a nad plněním povinností zaměstnavatele
poskytovat zařízením vykonávajícím pracovnělékařské služby informace nutné k ochraně
zdraví při práci, uložené zvláštním právním předpisem,
p) na návrh zaměstnavatele přezkoumávat opatření zařízení vykonávajícího pracovnělékařské
služby vydané podle § 39; při přezkoumání opatření zařízení vykonávajícího
pracovnělékařské služby se nepostupuje podle zvláštního právního předpisu ani podle
správního řádu,
q) nařídit osobě provozující stravovací službu odběr a uchovávání vzorků podávaných
pokrmů, je-li to potřebné pro zajištění zdravotní nezávadnosti podávaných pokrmů nebo
z důvodů podezření na vznik infekčního onemocnění z pokrmů, a určit rozsah a dobu
plnění této povinnosti; postup při odběru a uchovávání vzorků pokrmů upraví prováděcí
právní předpis,
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r) provádět epidemiologické šetření podle § 62a,
s) usměrňovat činnost osob poskytujících péči (§ 15 odst. 1) v oblasti hygieny provozu
a předcházení nemocničním nákazám a kontrolovat ji,
t) provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění
zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů zdravotního stavu
obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek; kontrolovat
a řídit místní programy ochrany a podpory veřejného zdraví,
u) spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky
příslušného regionu,
v) podílet se na úkolech integrovaného záchranného systému,
v) potvrzovat na tiskopisech vydaných orgány nemocenského pojištění pro účely
nemocenského pojištění47a), že byla nařízena karanténa nebo mimořádná opatření při
epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku uvedená v § 69 odst. 1 písm. b) a h) a ukončení
karantény nebo mimořádných opatření, popřípadě trvání karantény nebo mimořádných
opatření, a to na základě žádosti osob, kterých se karanténa nebo mimořádné opatření
týkají.
(3) Krajská hygienická stanice je povinna o hromadném výskytu infekčních
onemocnění a o výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti podezřelých výrobků, které
poškodily nebo mohou poškodit zdraví fyzických osob a nevyskytují se v tržní síti pouze
ojediněle, informovat okamžitě Ministerstvo zdravotnictví.
(4) Zaměstnavatel je povinen zaslat kopii rozhodnutí o stanovených lékařských
preventivních prohlídkách, které je vykonatelné, zařízení vykonávajícímu pracovnělékařské
služby. Zaměstnavatel dále informuje o uložení následné lékařské preventivní prohlídky
fyzickou osobu, pro kterou byla nařízena, a to i v případě, že již není jeho zaměstnancem;
informaci v tomto případě zašle na poslední místo jejího trvalého pobytu, které je mu známo,
popřípadě místo bydliště, neměla-li tato fyzická osoba trvalý pobyt na území České republiky.
Toto místo sdělí též zařízení vykonávajícímu pracovnělékařské služby. Zařízení vykonávající
závodní preventivní péči na základě tohoto sdělení informuje o nařízení následné lékařské
preventivní prohlídky zdravotnické zařízení, jehož součástí je oddělení nebo klinika nemocí
z povolání nebo pracovního lékařství, které by bylo příslušné následnou lékařskou preventivní
prohlídku provést.
____________________
33a) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
44) § 138 zákoníku práce.
45) Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam
zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.
46) § 29 písm. a) až f), h) až j) a písm. n) a o) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.
47) § 40 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
47a) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

*****
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Části textu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném
znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§ 92
(1) Státní energetická inspekce je organizační složkou státu se sídlem v Praze.
(2) Státní energetická inspekce je podřízena ministerstvu a člení se na ústřední
inspektorát a územní inspektoráty. Územní inspektoráty jsou vnitřními organizačními
jednotkami Státní energetické inspekce. Sídla územních inspektorátů stanoví ústřední ředitel.
(3) Státní energetická inspekce je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem
státu včetně prostředků státního rozpočtu mají územní inspektoráty postavení vnitřních
organizačních jednotek Státní energetické inspekce.
(4) V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel; jeho jmenování a odvolání se řídí
služebním zákonem12b). V čele územního inspektorátu je ředitel, kterého jmenuje, řídí
a odvolává ústřední ředitel.
(4) V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává
ministr průmyslu a obchodu. V čele územního inspektorátu je ředitel, kterého jmenuje,
řídí a odvolává ústřední ředitel.
____________________
12a) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
12b) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

*****
Části textu zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§ 11
Zabezpečení činnosti Rady
(1) Rada hospodaří s vlastním rozpočtem podle zvláštního právního předpisu8) a její
činnost je hrazena ze samostatné kapitoly státního rozpočtu České republiky.
(2) Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti
Rady zajišťuje Úřad Rady, který je orgánem Rady, a jeho činnost je hrazena z rozpočtu Rady.
Zaměstnanci zařazení v Úřadu Rady jsou státními zaměstnanci podle zvláštního právního
předpisu.8a)
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(2) Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti
Rady zajišťuje Úřad Rady, který je orgánem Rady a jehož činnost je hrazena z rozpočtu
Rady.
(3) Vedoucího Úřadu Rady jmenuje a odvolává Rada. Vedoucí Úřadu Rady je
podřízen předsedovi Rady.
(4) Ostatní zaměstnance Úřadu Rady přijímá do pracovního poměru vedoucí Úřadu
Rady.
(5) Podrobnosti a organizaci činnosti Rady upravuje jednací řád Rady.
(6) Zaměstnanec zařazený k výkonu práce v Radě je kromě povinnosti zachovávat
mlčenlivost vyplývající ze zvláštního právního předpisu9a) povinen zachovávat mlčenlivost o
skutečnostech, o nichž se při výkonu této činnosti dozvěděl, a to i po skončení zaměstnání;
povinnosti zachovávat mlčenlivost může být zproštěn jen na základě zákona nebo vysloví-li
se zproštěním této povinnosti souhlas osoba, jíž se předmětná skutečnost týká. Obdobná
povinnost se vztahuje také na fyzickou osobu v jiném právním vztahu k Radě, na jehož
základě vykonává pro Radu činnost.
(5) Podrobnosti a organizaci činnosti Rady a Úřadu Rady upravuje jednací řád
Rady a organizační řád Úřadu Rady.
(6) Zaměstnanec zařazený k výkonu práce v Radě je kromě povinnosti
zachovávat mlčenlivost vyplývající ze zvláštního právního předpisu9a) povinen
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se při výkonu této činnosti dozvěděl,
a to i po skončení zaměstnání. Povinnosti zachovávat mlčenlivost může být zproštěn jen
na základě zákona nebo vysloví-li se zproštěním této povinnosti souhlas osoba, jíž se
předmětná skutečnost týká. Obdobná povinnost se vztahuje také na fyzickou osobu
v jiném právním vztahu k Radě, na jehož základě vykonává pro Radu činnost.
____________________
8) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
8a) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
9) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
§ 29 a 40 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
9a) § 303 odst. 2 písm. b) zákoníku práce.

*****
Části textu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění
§ 32
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Přechodná ustanovení
(1) Finanční kontroly a kontroly, které mají povahu finančních kontrol ve smyslu
tohoto zákona a byly zahájeny přede dnem jeho účinnosti, se dokončí podle dosavadních
právních předpisů.
(2) Za kontroly podle odstavce 1 se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují
i finanční revize a kontroly účelových dotací, návratných finančních výpomocí, půjček
a příspěvků poskytovaných ze státního rozpočtu České republiky a ze státních fondů České
republiky podle zvláštního právního předpisu27) a řídí se nadále tímto zákonem.
(3) Vedoucí orgánu veřejné správy zajistí zavedení systému finanční kontroly
podle tohoto zákona do 6 měsíců od nabytí jeho účinnosti.

(4) Ode dne nabytí úplné účinnosti služebního zákona se jmenování a odvolání
podle § 29 odst. 2 písm. a) a b) a § 29 odst. 3 řídí služebním zákonem.28)
____________________
27) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
28) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

*****
Části textu zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§5
Právo být volen
(1) Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka
ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b); členem zastupitelstva městského
obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního
města Prahy může být zvolen ten volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva
podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) a který je v den voleb v tomto městském obvodu nebo městské
části přihlášen k trvalému pobytu.
(2) Funkce člena zastupitelstva obce, města, územně členěného statutárního města
nebo hlavního města Prahy je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce,
města, územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy zařazeným
do obecního nebo městského úřadu této obce nebo města nebo Magistrátu hlavního města
Prahy; funkce člena zastupitelstva městského obvodu nebo městské části je neslučitelná
s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do úřadu tohoto městského obvodu nebo
městské části a s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do magistrátu příslušného
územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy; funkce člena zastupitelstva
územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy je neslučitelná s funkcí
vykonávanou zaměstnancem zařazeným do úřadu městského obvodu nebo městské části
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tohoto města; funkce člena zastupitelstva obce, města, územně členěného statutárního města
nebo hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části je neslučitelná s funkcí
vykonávanou zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu 11) nebo krajského
nebo finančního úřadu.
(3) Funkce člena zastupitelstva obce, města, územně členěného statutárního města,
hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části (dále jen „zastupitelstvo obce“)
je neslučitelná podle odstavce 2 pouze za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní
správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce, města, územně členěného
statutárního města, hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části (dále jen
„obec“), nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou, primátorem,
v hlavním městě Praze primátorem hlavního města Prahy nebo starostou městské části,
hejtmanem nebo radou kraje, obce, města, hlavního města Prahy, městského obvodu nebo
městské části.
(4) Funkce člena zastupitelstva obce je po dobu jejího výkonu neslučitelná s výkonem
státní služby podle služebního zákona.11a)
____________________
11)§ 64 zákona č. 128/2000 Sb.
11a) § 35 odst. 1 písm. h) zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o
odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

*****
Části textu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), v platném znění s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění
§ 36
Grantová agentura České republiky
(1) Grantová agentura České republiky je organizační složkou státu správním
úřadem a správcem rozpočtové kapitoly. Grantová agentura České republiky je samostatnou
účetní jednotkou a hospodaří samostatně s účelovými a institucionálními prostředky
přidělenými zákonem o státním rozpočtu České republiky. Sídlem Grantové agentury České
republiky je Praha.
a)
b)
c)
d)

(2) Grantová agentura České republiky zabezpečuje
přípravu a realizaci skupin grantových projektů a dalších aktivit v oblasti základního
výzkumu včetně veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových
projektů,
hodnocení a výběr návrhů grantových projektů,
poskytování účelové podpory grantových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory
nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory,
kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory
a čerpání účelové podpory,
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e) hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů grantových projektů a kontrolu jimi
dosažených výsledků,
f) zpracování návrhu výdajů Grantové agentury České republiky a zpráv o její činnosti,
g) jednání s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování
slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem,
h) spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.
(3) Orgány Grantové agentury České republiky jsou předseda, předsednictvo, vědecká
rada a kontrolní rada Grantové agentury České republiky. Funkce členů vědecké rady
Grantové agentury České republiky je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní
vztah33) k České republice. Za výkon této veřejné funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví
vláda, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem
práce34). Předseda a členové předsednictva Grantové agentury České republiky vykonávají
funkci v pracovním poměru. Platové poměry předsedy a členů předsednictva Grantové
agentury České republiky se řídí právními předpisy upravujícími platové poměry
zaměstnanců v orgánech státní správy35).
(4) Předseda Grantové agentury České republiky zastupuje Grantovou agenturu České
republiky navenek a jedná jejím jménem ve všech jejích věcech. Předsedu Grantové agentury
České republiky jmenuje z členů předsednictva Grantové agentury České republiky
a odvolává na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace vláda.
(5) Předsednictvo Grantové agentury České republiky je výkonným orgánem Grantové
agentury České republiky, který schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji,
rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory nebo o vydání rozhodnutí o poskytnutí
podpory, předkládá vládě ke schválení návrh statutu Grantové agentury České republiky
a jeho změn a předkládá návrh rozpočtu Grantové agentury České republiky. Předsednictvo
Grantové agentury České republiky má pět členů. Funkční období členů předsednictva
Grantové agentury České republiky je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období
po sobě následující. Členy předsednictva Grantové agentury České republiky jmenuje
a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum a vývoj. Předsednictvo Grantové agentury České
republiky koordinuje činnost oborových komisí jako poradních orgánů Grantové agentury
České republiky, které posuzují a hodnotí návrhy grantových projektů s žádostmi o udělení
podpory.
(6) Vědecká rada Grantové agentury České republiky je koncepčním orgánem
Grantové agentury České republiky, který zejména navrhuje předsednictvu Grantové agentury
České republiky ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny grantových projektů a jejich
zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň Grantové agentury České republiky a navrhuje
potřebná opatření. Vědecká rada Grantové agentury České republiky má dvanáct členů, které
z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
(7) Kontrolní rada Grantové agentury České republiky je kontrolním orgánem
Grantové agentury České republiky, který kontroluje rozdělování finančních prostředků
Grantové agentury České republiky a hospodaření s majetkem státu, k němuž má Grantová
agentura České republiky příslušnost hospodaření, projednává stížnosti na postup
poskytovatele při hodnocení návrhu grantového projektu, a který předkládá svá stanoviska
předsednictvu Grantové agentury České republiky. Stanoviska, která jsou vydávána v rámci
kompetence kontrolní rady Grantové agentury České republiky, jsou pro předsednictvo
Grantové agentury České republiky závazná. Kontrolní rada Grantové agentury České
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republiky má deset členů, které z řad odborníků jmenuje Poslanecká sněmovna na návrh
právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem. Funkční období členů kontrolní rady
Grantové agentury České republiky je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období
po sobě následující. Kontrolní rada Grantové agentury České republiky předkládá Poslanecké
sněmovně výroční zprávu o své činnosti. Poslanecká sněmovna může odvolat kontrolní radu
Grantové agentury České republiky, pokud opakovaně neschválí výroční zprávu. Členům
kontrolní rady Grantové agentury České republiky může být přiznána za výkon jejich funkce
odměna. Výši odměny stanoví na základě zprávy o činnosti kontrolní rady Grantové agentury
České republiky na návrh výboru Poslanecké sněmovny příslušného ve věcech vědy
Poslanecká sněmovna. Kontrolní rada Grantové agentury České republiky předkládá výboru
Poslanecké sněmovny příslušnému ve věcech vědy nejméně jednou za 6 měsíců informaci
o činnosti Grantové agentury České republiky včetně informace o jednotlivých veřejných
soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích.
____________________
33) § 3 věta druhá zákoníku práce.
34) Část sedmá zákoníku práce.
35) Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů.

§ 36a
Technologická agentura České republiky
(1) Zřizuje se Technologická agentura České republiky se sídlem v Praze.
(2) Technologická agentura České republiky je organizační složkou státu správním
úřadem a správcem rozpočtové kapitoly. Technologická agentura České republiky je
samostatnou účetní jednotkou a hospodaří samostatně s účelovými a institucionálními
prostředky přidělenými zákonem o státním rozpočtu České republiky. Technologická
agentura České republiky je povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
(3) Technologická agentura České republiky zabezpečuje:
a) přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů
pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu
projektů a zadávání veřejných zakázek,
b) hodnocení a výběr návrhů programových projektů,
c) poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv
o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory,
d) kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory
a čerpání účelové podpory,
e) hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů programových projektů a kontrolu jimi
dosažených výsledků,
f) zpracování návrhu výdajů Technologické agentury České republiky a zpráv o její činnosti,
g) poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje
a inovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví,
h) podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podílové
financování programových projektů,
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i) jedná s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování
slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem,
j) spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.
(4) Orgány Technologické agentury České republiky jsou předseda, předsednictvo,
výzkumná rada a kontrolní rada Technologické agentury České republiky. Funkce členů
výzkumné rady Technologické agentury České republiky je veřejnou funkcí, která nezakládá
pracovněprávní vztah33) k České republice. Za výkon této veřejné funkce náleží odměna, jejíž
výši stanoví vláda, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených
zákoníkem práce34). Předseda a členové předsednictva Technologické agentury České
republiky vykonávají funkci v pracovním poměru. Platové poměry předsedy a členů
předsednictva Technologické agentury České republiky se řídí právními předpisy
upravujícími platové poměry zaměstnanců v orgánech státní správy 35).
(5) Předseda Technologické agentury České republiky zastupuje Technologickou
agenturu České republiky navenek a jedná jejím jménem ve všech jejích věcech. Předsedu
Technologické agentury České republiky jmenuje z členů předsednictva Technologické
agentury České republiky a odvolává na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace vláda.
(6) Předsednictvo Technologické agentury České republiky je výkonným orgánem
Technologické agentury České republiky, který schvaluje vyhlášení veřejných soutěží
ve výzkumu, vývoji a inovacích, rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory nebo
o vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory, předkládá vládě ke schválení návrh statutu
Technologické agentury České republiky a jeho změn a předkládá návrh rozpočtu
Technologické agentury České republiky. Předsednictvo Technologické agentury České
republiky má pět členů. Funkční období členů předsednictva Technologické agentury České
republiky je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Členy
předsednictva Technologické agentury České republiky jmenuje a odvolává vláda na návrh
Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Předsednictvo Technologické agentury České republiky
koordinuje činnost oborových komisí jako poradních orgánů Technologické agentury České
republiky, které posuzují a hodnotí návrhy projektů s žádostmi o udělení podpory.
(7) Výzkumná rada Technologické agentury České republiky je koncepčním orgánem
Technologické agentury České republiky, který zejména navrhuje předsednictvu
Technologické agentury České republiky ustavení a zaměření oborových komisí, vyjadřuje se
k programům aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, vyhodnocuje odbornou úroveň
Technologické agentury České republiky a navrhuje potřebná opatření. Výzkumná rada
Technologické agentury České republiky má dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje
a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
(8) Kontrolní rada Technologické agentury České republiky je kontrolním orgánem
Technologické agentury České republiky, který kontroluje rozdělování finančních prostředků
Technologické agentury České republiky a hospodaření s majetkem státu, k němuž má
Technologická agentura České republiky příslušnost hospodaření, projednává stížnosti
na postup poskytovatele při hodnocení návrhu programového projektu, a který předkládá svá
stanoviska předsednictvu Technologické agentury České republiky. Kontrolní rada
Technologické agentury České republiky je oprávněna vyžádat si při kontrole rozdělování
finančních prostředků nezávislý audit. Stanoviska, která jsou vydávána v rámci kompetence
kontrolní rady, jsou pro předsednictvo Technologické agentury České republiky závazná.
Kontrolní rada Technologické agentury České republiky má deset členů, které z řad
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odborníků jmenuje Poslanecká sněmovna na návrh právnických osob zabývajících se
výzkumem a vývojem. Funkční období členů kontrolní rady Technologické agentury České
republiky je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující.
Kontrolní rada Technologické agentury České republiky předkládá Poslanecké sněmovně
výroční zprávu o své činnosti. Poslanecká sněmovna může odvolat kontrolní radu
Technologické agentury České republiky, pokud opakovaně neschválí výroční zprávu.
Členům kontrolní rady Technologické agentury České republiky může být přiznána za výkon
jejich funkce odměna. Výši odměny stanoví na základě zprávy o činnosti kontrolní rady
Technologické agentury České republiky na návrh výboru Poslanecké sněmovny příslušného
ve věcech vědy Poslanecká sněmovna. Kontrolní rada Technologické agentury České
republiky předkládá výboru Poslanecké sněmovny příslušnému ve věcech vědy nejméně
jednou za 6 měsíců informaci o činnosti Technologické agentury České republiky včetně
informace o jednotlivých veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích.
*****
Části textu zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění s vyznačením navrhovaných
změn a doplnění
§1
(1) Účelem zákona je zřízení Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen
„inspekce“), která je správním úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství (dále jen
„ministerstvo“), a stanovit její působnost pro výkon státního dozoru.
(2) Zřizuje se inspekce, kterou tvoří ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty
mající územní působnost pro tyto kraje (dále jen „inspektoráty“) a toto sídlo:
a) Středočeský a Hlavní město Prahu se sídlem v Praze,
b) Jihočeský a Vysočina se sídlem v Táboře,
c) Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni,
d) Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem,
e) Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci Králové,
f) Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně,
g) Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Olomouci.
(3) Inspekce je organizační složkou státu,1) je účetní jednotkou.2)
(4) Sídlem inspekce je Brno.
(5) V čele inspekce je ústřední ředitel, který řídí ústřední inspektorát a ředitele
inspektorátů. Ústředního ředitele řídí ministerstvo. Jmenování a odvolání ústředního ředitele
a ředitele inspektorátů se řídí služebním zákonem.1a)
(5) V čele inspekce je ústřední ředitel, který řídí ústřední inspektorát a ředitele
inspektorátů. Ústředního ředitele jmenuje, řídí a odvolává ministr zemědělství. Ředitele
inspektorátů jmenuje a odvolává ústřední ředitel.
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(6) Jako orgán prvého stupně rozhoduje ve správním řízení inspektorát příslušný podle
své územní působnosti, o odvolání proti rozhodnutí inspektorátu rozhoduje ústřední
inspektorát.
____________________
1) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.
1a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

*****

Části textu zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu
zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském), v platném znění s vyznačením navrhovaných změn
a doplnění
§1
(1) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“) je správním
úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“). Ústav provádí rovněž
odborné a zkušební úkony (§ 2) a odborné činnosti (§ 3).
(2) Ústav je organizační složkou státu,1) je účetní jednotkou.2) Sídlem Ústavu je Brno.
(3) V čele Ústavu je ředitel; jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem.3)
(3) V čele Ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství.
____________________
1) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

*****
Části textu zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění
§ 1a
(1) Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti
arbitra plní Kancelář finančního arbitra, která je organizační složkou státu správním úřadem,
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účetní jednotkou a jejíž příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva
financí.
(2) V čele Kanceláře finančního arbitra je arbitr.
(3) Organizaci a úkoly Kanceláře finančního arbitra upravuje statut, který vydá arbitr.
(4) Pracovní poměr a odměňování arbitra, zástupce arbitra a dalších zaměstnanců
v Kanceláři finančního arbitra se řídí zákoníkem práce a zákonem o státních úřednících.
*****

Zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě
státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců
a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Čl.II
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění
zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona
č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 větě druhé se čárka za slovem "předseda" nahrazuje středníkem a slova
"kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí" se nahrazují slovy včetně
poznámky pod čarou č. 1a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1a)
1a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b), a to
včetně odkazů na poznámku pod čarou.
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2. V § 2 odst. 2 větě druhé se čárka za slovy "bezpečnosti práce" nahrazuje středníkem a slova
"které jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí" se nahrazují slovy "jejich
jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1a)".
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl.III
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně
některých souvisejících zákonů, se mění takto:
1. V § 1 odst. 5 větě druhé se slova "jmenuje, řídí a odvolává ministr zemědělství" nahrazují
slovy "řídí ministerstvo".
2. V § 1 odst. 5 věta třetí včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní: "Jmenování a odvolání
ústředního ředitele a ředitele inspektorátů se řídí služebním zákonem.1a)
1a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).".
3. V § 1 se odstavec 6 zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. IV
V § 1 odst. 2 větě první zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění
zákona č. 110/1997 Sb., se slova "jmenuje, řídí a odvolává ministr průmyslu a obchodu"
nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1) "řídí Ministerstvo průmyslu a obchodu;
jmenování a odvolání ústředního ředitele se řídí služebním zákonem1).
1) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).".
Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) až 1e) se označují jako poznámky pod čarou č. 1a) až
1f), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
ČÁST PÁTÁ
zrušena
Čl. V
zrušen
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ČÁST ŠESTÁ
zrušena
Čl. VI
zrušen

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
Čl. VII
Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti
v ochraně lesa, se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 větě druhé se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého
jmenuje a odvolává ministr životního prostředí České republiky" se nahrazují slovy včetně
poznámky pod čarou č. 1) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1).
1) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně
odkazů na poznámku pod čarou.
2. V § 1 odst. 2 větě třetí se čárka za slovem "vedoucí" nahrazuje středníkem a slova "kterého
jmenuje a odvolává ředitel inspekce" se nahrazují slovy "jeho jmenování a odvolání se řídí
služebním zákonem1)".
3. V § 1 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Čl. VIII
Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění
zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 460/2000 Sb., se mění takto:
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1. V § 1 odst. 2 se slova ", pokud rozhodují ve správním řízení, mají postavení správních
úřadů" nahrazují slovy "jsou správními úřady".
2. V § 3a odst. 1 se věta druhá zrušuje.
3. V § 25 odst. 3 věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 7a) zní: "Jejich pracovní vztahy se
řídí zákoníkem práce, pokud se neřídí služebním zákonem.7a)
7a) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).".

ČÁST DEVÁTÁ
Změna celního zákona
Čl. IX
Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona
č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb.
a zákona č. 1/2002 Sb., se mění takto:
1. zrušen
2. zrušen
3. § 14 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4) zrušuje, a to včetně odkazů
na poznámku pod čarou.
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví
a zkoušení drahých kovů
Čl. X
Zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví
a zkoušení drahých kovů, se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje
a odvolává1) ministr průmyslu a obchodu České republiky" se nahrazují slovy včetně
poznámky pod čarou č. 1) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1).
1) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a
o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).".
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2. V § 1 se odstavec 3 zrušuje.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace,
metrologie a státního zkušebnictví
Čl. XI
Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické
normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb., zákona
č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se čárka za slovem "předseda" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje
a odvolává ministr průmyslu a obchodu" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1)
"jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1).
1) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).".
2. V § 1 se odstavec 3 zrušuje.
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky
Čl. XII
V § 3 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky
a o změně některých zákonů, odstavec 1 zní:
"(1) Úkoly hasičského záchranného sboru plní příslušníci hasičského záchranného sboru (dále
jen "příslušník") ve služebním poměru podle zákona o služebním poměru příslušníků Policie
České republiky, státní zaměstnanci zařazení v hasičském záchranném sboru, na něž se
vztahuje služební zákon (dále jen "státní zaměstnanec") a občanští zaměstnanci hasičského
záchranného sboru (dále jen "občanský zaměstnanec").".
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o dráhách
Čl. XIII
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona
č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu
Ústavního soudu č. 144/2002 Sb. a zákona č. 175/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 53 odst. 2 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje
a odvolává ministr dopravy a spojů; ministr dopravy a spojů schvaluje rovněž statut Drážního
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úřadu" se včetně poznámky pod čarou č. 8a) nahrazují slovy "jeho jmenování a odvolání se
řídí služebním zákonem8a)
8a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).".
2. V § 53a odst. 2 se čárka za slovem "inspektor" nahrazuje středníkem a slova "kterého
jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra dopravy a spojů" se nahrazují slovy "jeho
jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem8a)".
3. V § 53a se odstavec 4 zrušuje.
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o vnitrozemské plavbě
Čl. XIV
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb.
a zákona č. 254/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 38 odst. 2 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje
a odvolává ministr dopravy" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 8a) "jeho
jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem8a)
8a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).".
2. V § 38 se odstavec 3 zrušuje.
ČÁST PATNÁCTÁ
zrušena
Čl. XV
zrušen
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o civilním letectví
Čl. XVI
V § 3 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje
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a odvolává ministr dopravy a spojů;1) ministr dopravy a spojů rovněž schvaluje statut Úřadu"
se nahrazují slovy "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1)".
Poznámka pod čarou č. 1) zní:
"1) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).".

ČÁST SEDMNÁCTÁ
zrušena
Čl. XVII
zrušen
ČÁST OSMNÁCTÁ
zrušena
Čl. XVIII
zrušen
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko
Čl. XIX
V § 2 odst. 2 zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České
Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje
a odvolává ministr životního prostředí" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 4a)
"jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem4a)
4a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).".
ČÁST DVACÁTÁ
Změna veterinárního zákona
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Čl. XX
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona
č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 120/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 47 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 25a) zní:
"(3) Jmenování a odvolání ústředního ředitele Státní veterinární správy (dále jen "ústřední
ředitel") se řídí služebním zákonem.25a)
25a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).".
2. V § 47 odstavec 4 zní:
"(4) Jmenování a odvolání ředitelů okresních veterinárních správ se řídí služebním
zákonem.25a) Ústřední ředitel jmenuje a odvolává ředitele státních veterinárních ústavů.".
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o Veřejném ochránci práv
Čl. XXI
V § 27 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, se odstavec 2 zrušuje
a zároveň se ruší označení odstavce 1.
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. XXII
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona
č. 257/2000 Sb. a zákona č. 272/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje
a odvolává ministr práce a sociálních věcí" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou
č. 2a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem2a)
2a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).".
2. V § 57 odst. 1 větě třetí se slovo "pracovněprávního" nahrazuje slovem "pracovního".
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
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Změna zákona o ochraně osobních údajů
Čl. XXIII
V § 30 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 450/2001 Sb., se odstavce 6 a 7 včetně poznámek pod čarou č. 28)
a 29) zrušují, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
zrušena
Čl. XXIV
zrušen
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna plemenářského zákona
Čl. XXV
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), se mění takto:
1. V § 24 odst. 1 větě druhé se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova
"kterého jmenuje8) a odvolává ministr zemědělství" se nahrazují slovy "jeho jmenování
a odvolání se řídí služebním zákonem8)".
Poznámka pod čarou č. 8) zní:
"8) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).".
2. V § 24 odst. 1 se věta třetí zrušuje.
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
zrušena
Čl. XXVI
zrušen
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ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
zrušena
Čl. XXVII
zrušen

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi
a zaměstnavateli
Čl. XXVIII
V § 2 odst. 1 zákona č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi
odborovými organizacemi a zaměstnavateli, se za slova "v zaměstnavatelské organizaci"
vkládají slova včetně poznámky pod čarou č. 1) "a ve správních úřadech (služebních
úřadech)1) (dále jen "zaměstnavatelská organizace")
1) § 8b zákoníku práce.
§ 3 a 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích.
Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XXIX
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona
č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb.,
zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona
č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb.,
zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona
č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb.,
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona
č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb. a zákona č. 265/2002 Sb., se
mění takto:
1. V § 7 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
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"g) místem útvaru služebního úřadu, ve kterém je vedena evidence platů státních
zaměstnanců, pokud jde o kontrolu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti.".
2. V § 18 odst. 1 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r),
které včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:
"r) státních zaměstnanců podle služebního zákona provádí služební úřad, v němž je státní
zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby.3a)
3a) § 4 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).".
3. V § 36 se na konci písmene v) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které zní:
"w) státních zaměstnanců podle služebního zákona služební úřad, v němž je státní
zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby.3a)".
4. zrušen
5. V § 82 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) státní zaměstnanci podle služebního zákona u služebního úřadu, v němž je státní
zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby,3a)".
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).
6. Část sedmá zní:
"ČÁST SEDMÁ
Zvláštní ustanovení o státních zaměstnancích
§ 113
Posuzování zdravotního stavu státních zaměstnanců, kontrola dočasné nepřítomnosti
ve státní službě, ošetřování nemocného člena rodiny a uplatnění nároku na peněžitou pomoc
v mateřství
Pro státní zaměstnance platí přiměřeně
a) § 8 odst. 1 písm. f), jde-li o posuzování zdravotního stavu státního zaměstnance po uplynutí
jednoho roku dočasné neschopnosti k výkonu státní služby,
b) § 8a, jde-li o kontrolu posuzování dočasné neschopnosti státního zaměstnance k výkonu
státní služby,
c) § 8b, jde-li o kontrolu dodržování léčebného režimu státním zaměstnancem dočasně
neschopným k výkonu státní služby,
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d) § 63 a 64, jde-li o potřebu ošetřování člena rodiny a uplatnění nároku na peněžitou pomoc
v mateřství,
e) § 91 až 104 při přechodu z dočasné neschopnosti k výkonu státní služby do plné invalidity
nebo částečné invalidity s tím, že plat příslušející státnímu zaměstnanci při dočasné
neschopnosti k výkonu státní služby se posuzuje jako nemocenské.
§ 114
Pro řízení ve sporných případech o vzniku, trvání nebo zániku důchodového pojištění
státního zaměstnance platí obdobně § 105, 106, 108 a 109.".

ČÁST TŘICÁTÁ
zrušena
Čl. XXX
zrušen
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
Čl. XXXI
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona
č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb.,
zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona
č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb.,
zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., se
mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova včetně
poznámky pod čarou č. 1) "organizací se pro účely tohoto zákona rozumí též služební úřad,
v němž jsou státní zaměstnanci zařazeni k výkonu státní služby,1)
1) § 4 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně
odkazů na poznámku pod čarou.
2. V § 3 odst. 1 písm. c) se doplňuje bod 13, který včetně poznámky pod čarou č. 1b) zní:
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"13. státní zaměstnanci podle služebního zákona,1b)
1b) § 6 služebního zákona.".
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XXXII
V § 64 odst. 1 větě druhé zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
zákona č. 271/2001 Sb., se slovo "pracovněprávního" nahrazuje slovem "pracovního".
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
Čl. XXXIII
Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona
č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 231/2001 Sb., se
mění takto:
1. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:
"(3) Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku trojnásobek
průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle
zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Výši platové
základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí
ve Sbírce zákonů sdělením.1)
1) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.".

2. V § 3 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) Od 1. ledna do 31. prosince 2004 činí platová základna součet výše platové základny
dosažené k 30. červnu 2003 a absolutní hodnoty meziročního přírůstku průměrné měsíční
mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře zjištěné ze zveřejněných údajů Českého
statistického úřadu za roky 2001 a 2002. Obdobným způsobem se stanoví platová základna
pro každý následující kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok
vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.1)
(5) Od kalendářního roku, ve kterém by výše platové základny podle odstavce 3 dosáhla
alespoň výše platové základny podle odstavce 4, se postupuje podle odstavce 3.".
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
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Čl. XXXIV
Zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost
v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 14/2002 Sb. a zákona č. 279/2002 Sb., se mění
takto:
1. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:
"(3) Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 2,7násobek
průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle
zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Výši platové
základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí
ve Sbírce zákonů sdělením.3)
3) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních
smluv.".
2. V § 3 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) Od 1. ledna do 31. prosince 2004 činí platová základna součet výše platové základny
dosažené k 30. červnu 2003 a absolutní hodnoty meziročního přírůstku průměrné měsíční
mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře zjištěné ze zveřejněných údajů Českého
statistického úřadu za roky 2001 a 2002. Obdobným způsobem se stanoví platová základna
pro každý následující kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok
vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.3)
(5) Od kalendářního roku, ve kterém by výše platové základny podle odstavce 3 dosáhla
alespoň výše platové základny podle odstavce 4, se postupuje podle odstavce 3.".
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 6 až 10.
3. V § 3 odst. 7 se slova "v odstavci 4" nahrazují slovy "v odstavci 6".
4. V § 4 větě první se slova "v § 3 odst. 5 nebo 6" nahrazují slovy "v § 3 odst. 7 nebo 8", slova
"podle § 3 odst. 5" se nahrazují slovy "podle § 3 odst. 7" a slova "podle § 3 odst. 6" se
nahrazují slovy "podle § 3 odst. 8".
5. V § 7 odst. 1 se slova "podle § 3 odst. 4" nahrazují slovy "podle § 3 odst. 6".
6. V § 11 odst. 2 se slova "v § 3 odst. 4" nahrazují slovy "v § 3 odst. 6".
7. V § 11 odst. 3 se slova "podle § 3 odst. 5" nahrazují slovy "podle § 3 odst. 7" a slova
"podle § 3 odst. 6" se nahrazují slovy "podle § 3 odst. 8".
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna občanského soudního řádu
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Čl. XXXV
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona
č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb.,
zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona
č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb.,
zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona
č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb.,
nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu
č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb.,
zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona
č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona
č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb.,
zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona
č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb.,
zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního
soudu č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona
č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb.
a zákona č. 226/2002 Sb., se mění takto:
1. Nadpis nad § 200x zní: "Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců a voleb rady státních
zaměstnanců nebo voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a voleb
zástupců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu státní služby".
2. V § 200x odst. 1 se slova "rady zaměstnanců nebo neplatnosti volby zástupce pro oblast
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci34g)" nahrazují slovy "rady zaměstnanců a neplatnosti
volby do rady státních zaměstnanců nebo neplatnosti volby zástupce pro oblast bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a neplatnosti volby zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví
při výkonu státní služby34g)".
Poznámka pod čarou č. 34g) zní:
"34g) § 25b odst. 2 zákoníku práce. § 129 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních
zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních
zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).".
3. V § 200x odst. 2 se slova "člen rady zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti
práce" nahrazují slovy "člen rady zaměstnanců nebo člen rady státních zaměstnanců nebo
zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo zástupce pro bezpečnost
a ochranu zdraví při výkonu státní služby".
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
zrušena
Čl. XXXVI
zrušen
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
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zrušena
Čl. XXXVI
zrušen
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
zrušena
Čl. XXXVIII
zrušen
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. XXXIX
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona
č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb.,
zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona
č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb.,
zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona
č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb. a zákona č. 176/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 3 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:
"(11) Pro stanovení vyměřovacího základu u státního zaměstnance platí odstavce 1 až 9
obdobně.".
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.
2. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 20a) zní:
"(4) Pro odvod pojistného služebním úřadem za státního zaměstnance podle služebního
zákona20a) platí odstavce 2 a 3 obdobně.
20a) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).".
3. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:
"§ 22a
Tam, kde se v tomto zákoně uvádí zaměstnavatel, rozumí se tím u státních
zaměstnanců podle služebního zákona služební úřad.20a)".
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ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Čl. XL
V § 27 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem
a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona
č. 170/1999 Sb., se na konci doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 8c) zní:
"Příspěvek nebo jeho část nemůže být podle věty první až čtvrté hrazen za státní zaměstnance
podle služebního zákona.8c)
8c) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).".
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. XLI
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb.,
zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona
č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu
č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb.,
zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb. a zákona č. 285/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 5 písm. a) se v bodu 2 středník nahrazuje čárkou a doplňují se slova včetně poznámky
pod čarou č. 1) "s výjimkou státních zaměstnanců podle služebního zákona;1)
1) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).".
Dosavadní poznámka po čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b), a to včetně
odkazů na poznámku pod čarou.
2. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Služební úřad, v němž je státní zaměstnanec podle služebního zákona zařazen k výkonu
státní služby, je plátcem pojistného za tohoto státního zaměstnance; odstavec 1 věta druhá
platí zde přiměřeně. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, má služební úřad postavení
zaměstnavatele.".
3. V § 9 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 17a) zní:
"Pojistné za státního zaměstnance podle služebního zákona hradí služební úřad17a) v plné výši.
17a) § 4 služebního zákona.".
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ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů
Čl. XLII
V § 5 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 8a) zní:
"(4) Funkce člena zastupitelstva kraje je po dobu jejího výkonu neslučitelná s výkonem státní
služby podle služebního zákona.8a)
8a) § 35 odst. 1 písm. h) zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních
úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech
(služební zákon).".
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
zrušena
Čl. XLIII
zrušen
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o Bezpečnostní informační službě
Čl. XLIV
V zákoně č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona
č. 160/1995 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb., se za § 126 vkládá nový § 126a, který zní:
"§ 126a
Skutečnosti tvrzené o tom, že účastník řízení byl přímo nebo nepřímo diskriminován
na základě svého pohlaví, národnosti nebo rasy, má služební orgán za prokázané, pokud
v řízení nevyšel najevo opak.".
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. XLV
V zákoně č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.,
zákona č. 129/2002 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb., se za § 150 vkládá nový § 150a, který zní:
"§ 150a
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Skutečnosti tvrzené o tom, že účastník řízení byl přímo nebo nepřímo diskriminován
na základě svého pohlaví, národnosti nebo rasy, má služební orgán za prokázané, pokud
v řízení nevyšel najevo opak.".
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
zrušena
Čl. XLVI
zrušen
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České
republiky a Slovenské republiky
Čl. XLVII
V § 1 odstavec 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady
pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, včetně poznámek pod čarou
č. 1) a 2) zní:
"(2) Funkcemi podle § 1 odst. 1 písm. a) se rozumí v orgánech státní správy České republiky
služební místa představených podle služebního zákona1) a funkcemi podle § 1 odst. 1 písm. b)
se rozumí v ozbrojených silách České republiky a v Generálním štábu Armády České
republiky2) funkce s plánovanou hodností plukovník a generál a funkce vojenských
přidělenců.
1) § 9 odst. 1 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).
2) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona
č. 352/2001 Sb.".
Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) až 4) se označují jako poznámky pod čarou č. 3) až 6),
a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. XLVIII
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, se mění takto:
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1. V § 11 odst. 2 se na konci doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 8a) zní:
"Zaměstnanci zařazení v Úřadu Rady jsou státními zaměstnanci podle zvláštního právního
předpisu.8a)
8a) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).".
2. V § 11 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 9) zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jak odstavec 5.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 10) se označuje jako poznámka pod čarou č. 9), a to včetně
odkazu na poznámku pod čarou.
3. V § 11 odst. 5 se slova "a Úřadu Rady" a slova "a organizační řád Úřadu Rady" zrušují.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
zrušena
Čl. XLIX
zrušen
ČÁST PADESÁTÁ
Změna zákona o střelných zbraních
Čl. L
Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických
předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon
o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 17 odst. 2 větě první se čárka za slovem "předseda" nahrazuje středníkem a slova
"kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu" se nahrazují slovy včetně
poznámky pod čarou č. 19a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem19a)
19a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).".
2. V § 17 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ
Změna energetického zákona
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Čl. LI
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona
č. 151/2002 Sb. a zákona č. 262/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 17 odst. 4 se věta druhá zrušuje.
2. V § 92 odst. 2 větě první se čárka za slovy "ústřední ředitel" nahrazuje středníkem a slova
"kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu" se nahrazují slovy včetně
poznámky pod čarou č. 12a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem12a)
12a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).".
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí
Čl. LII
V § 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 11a) zní:
"(4) Funkce člena zastupitelstva obce je po dobu jejího výkonu neslučitelná s výkonem státní
služby podle služebního zákona.11a)
11a) § 35 odst. 1 písm. h) zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních
úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech
(služební zákon).".
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Čl. LIII
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V § 21 odst. 1 větě první se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova
"kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství" se nahrazují slovy včetně poznámky
pod čarou č. 46a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem46a)
46a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).".
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2. V § 21 odst. 1 se zrušuje věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 47).
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
Čl. LIV
Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním
ústavu zemědělském), se mění takto:
1. V § 1 odst. 3 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje
a odvolává3) ministr zemědělství; ředitel vykonává funkci v pracovním poměru" se nahrazují
slovy včetně poznámky pod čarou č. 3) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním
zákonem3)
3) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon).".
2. V § 1 se odstavec 4 zrušuje.
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. LV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015 2014, s výjimkou čl. XXXIII
a čl. XXXIV, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004.
*****
Části textu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn
a doplnění
§ 17
(1) Prohlubování kvalifikace podle tohoto zákona může poskytovat jen
a) právnická nebo fyzická osoba oprávněná ke vzdělávací činnosti podle zvláštního předpisu,
jíž byla udělena akreditace podle § 30,
b) příspěvková organizace zřízená Ministerstvem vnitra (dále jen „ministerstvo“),
c) územní samosprávný celek, jemuž byla udělena akreditace podle § 30,
(dále jen „vzdělávací instituce“).
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(2) Vzdělávací instituce poskytuje vzdělávání v souladu se vzdělávacím programem
akreditovaným podle § 31 pro příslušný druh prohlubování kvalifikace (§ 18 odst. 1 a 2).
(3) Územní samosprávný celek zajišťuje prohlubování kvalifikace úředníka
prostřednictvím vzdělávacích institucí akreditovaných pro příslušný vzdělávací program.
(4) Územní samosprávný celek je povinen úředníkovi zajistit prohlubování kvalifikace
podle tohoto zákona; postupuje při tom podle plánu vzdělávání podle odstavce 5.
(5) Plán vzdělávání obsahuje časový rozvrh prohlubování kvalifikace úředníka
v rozsahu nejméně 18 pracovních dnů po dobu následujících 3 let. Územní samosprávný celek
je povinen vypracovat plán vzdělávání do 1 roku od vzniku pracovního poměru úředníka,
nejméně jedenkrát za 3 roky plnění tohoto plánu hodnotit a podle výsledků hodnocení provést
jeho aktualizaci.
§ 33
(1) Povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost (§ 21), povinnost účastnit se
vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů (§ 27) nebo povinnost účastnit se vstupního
vzdělávání (§ 19) nemá úředník, který získal vzdělání v bakalářských nebo magisterských
studijních programech stanovených prováděcím právním předpisem nebo kterému bylo
vydáno osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části podle § 34.
(2) Územní samosprávný celek může zajišťovat činnosti stanovené prováděcím
právním předpisem (§ 21) nebo řízení úředníků (§ 27) též prostřednictvím úředníků
uvedených v odstavci 1.
§ 34
(1) Na žádost úředníka nebo územního samosprávného celku ministerstvo vydá
osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části získaného úředníkem v jiném
studijním programu, než který je stanoven prováděcím právním předpisem, nebo vzdělání
získaného v jiném oboru, popřípadě kurzu, pokud žadatel prokáže, že obsah a rozsah
vzdělávání, o jehož uznání se žádá, jsou rovnocenné příslušnému vzdělávacímu programu
pro prohlubování kvalifikace podle tohoto zákona nebo jeho části.
(2) Zjistí-li ministerstvo, že rozsah a obsah oboru, studijního programu nebo kurzu,
o jehož uznání se žádá, jsou v podstatných rysech odlišné od příslušného vzdělávacího
programu pro prohlubování kvalifikace podle tohoto zákona, žádost o uznání rovnocennosti
vzdělání nebo jeho části zamítne.
(3) Na řízení o vydání osvědčení se vztahují obecné předpisy o správním řízení, 13)
pokud není dále stanoveno jinak. O žádosti o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části
ministerstvo rozhodne do 3 měsíců od jejího doručení.
§ 35
Působnost ministerstva
(1) Ministerstvo
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a) koordinuje prohlubování kvalifikace úředníků podle tohoto zákona,
b) stanoví obsah obecné části zkoušky,
c) určuje soubor zkušebních otázek pro obecnou část zkoušky, včetně obsahu a kritérií
hodnocení zkoušky,
d) vede seznam odborníků na obecnou a na zvláštní část zkoušky,
e) rozhoduje o zařazení fyzických osob do seznamu odborníků na obecnou část zkoušky,
f) jmenuje ze seznamu odborníků podle písmene d) členy zkušební komise,
g) každoročně zveřejňuje seznam odborníků podle písmene d) způsobem umožňujícím
dálkový přístup,7)
h) vydává osvědčení podle § 25 a vede jejich evidenci,
i) rozhoduje o námitkách proti rozhodnutí podle § 26,
j) uznává rovnocenné vzdělání podle § 34,
k)j) zřizuje akreditační komisi podle § 32 a jmenuje a odvolává její členy,
l)k) materiálně a finančně zabezpečuje činnost akreditační komise,
m)l) kontroluje činnost akreditovaných vzdělávacích institucí a uskutečňování akreditovaných
programů (§ 29 odst. 4); postupuje při tom podle zvláštního právního předpisu,16)
n)m) rozhoduje o udělení akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů,
o)n) zveřejňuje každoročně seznam vzdělávacích institucí, které mají platnou akreditaci
podle tohoto zákona, ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí a způsobem
umožňujícím dálkový přístup, 7)
p)o) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup7) zprávy vzdělávacích institucí
podle § 39,
r)p) vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o stavu vzdělávání úředníků územních
samosprávných celků,
s)q) plní jiné úkoly podle tohoto zákona.
(2) Ministerstvo spolupracuje s ostatními ústředními správními úřady a kraji.
____________________
7) § 3 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
16) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

*****
Části textu zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§ 72
Rostlinolékařská správa
(1) Rostlinolékařská správa je správní úřad rostlinolékařské péče s působností
na území České republiky, zřízený zákonem č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči
a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,50) a podřízený
ministerstvu.
(2) Rostlinolékařská správa je úřední organizací ochrany rostlin podle Mezinárodní
úmluvy o ochraně rostlin a úřadem odpovědným za výkon působnosti na úseku
rostlinolékařské péče podle zvláštního předpisu Evropské unie.1)
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(3) Rostlinolékařská správa je organizační složkou státu51) a účetní jednotkou. Sídlem
rostlinolékařské správy je Praha. V jejím čele je ředitel, jehož jmenování a odvolání se řídí
služebním zákonem. 52) Organizaci rostlinolékařské správy upravuje organizační řád, který
vydává ředitel rostlinolékařské správy.
(4) Rostlinolékařská správa vykonává působnost podle ustanovení tohoto zákona
ve věcech
a) ochrany rostlin a rostlinných produktů podle § 5 a 6,
b) opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, popřípadě invazních
škodlivých organismů podle § 7 až 13, § 15 až 17, § 19, 21, 22, § 25 až 30,
c) přípravků a dalších prostředků,
d) mechanizačních prostředků,
e) rostlinolékařského dozoru a řízení ve věcech rostlinolékařské péče včetně nařizování
mimořádných rostlinolékařských opatření, řešení krizových situací a ukládání pokut podle
§ 74 až 77 a § 79a až 79i,
f) odborných rostlinolékařských činností a odborné způsobilosti k jejich výkonu podle § 79,
§ 81 až 83 a § 86.
(5) Rostlinolékařská správa dále
a) sleduje výskyt škodlivých organismů a poruch na pozemcích a v objektech, kde se pěstují,
skladují nebo zpracovávají rostliny nebo rostlinné produkty,
b) se vyjadřuje k žádostem fyzických a právnických osob o jejich pověření ministerstvem k
provádění odborných rostlinolékařských činností podle § 71 odst. 1 písm. b) a c) a provádí
odborný audit pověřených osob podle pokynů ministerstva,
c) vyhodnocuje informace o nežádoucích účincích registrovaných přípravků a dalších
prostředků,
d) rozhoduje o určení, zda jde o přípravek nebo další prostředek nebo jiný výrobek,
e) vydává v rámci své působnosti na žádost odborné posudky nebo stanoviska,
f) zabezpečuje a provádí rostlinolékařskou diagnostiku,
g) potvrzuje na základě provedených úředních zkoušek rezistenci, popřípadě jinou účinnost
odrůd rostlin proti škodlivým organismům v případech, kdy použití takových odrůd je
jedním z mimořádných rostlinolékařských opatření podle § 76 odst. 1 písm. a), c) nebo d)
proti těmto škodlivým organismům; tím není dotčeno hodnocení rezistence odrůd proti
škodlivým organismům ve zkouškách ke zjištění užitné hodnoty odrůd prováděných
Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským podle zvláštního zákona,6)
h) rozhoduje na základě žádosti o pověření fyzické nebo právnické osoby prováděním
odborných rostlinolékařských činností stanovených v § 81 odst. 1,
i) vyhlašuje opatření proti zavlékání a šíření škodlivých organismů stanovených
bezprostředně závaznými předpisy Evropské unie a plní další úkoly vyplývající pro ni
z těchto předpisů nebo rozhodnutí,
j) navrhuje ministerstvu udělení výjimek podle § 71 odst. 2,
k) vykonává působnost národních referenčních laboratoří podle § 6a odst. 1,
l) monitoruje a ověřuje vliv přípravků na ošetřené plodiny, rostlinné produkty a účinky
na škodlivé organismy.
(6) Rostlinolékařská správa zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
Věstník, v němž zveřejňuje informace o dokumentech z oblasti rostlinolékařské péče
vydaných orgány Evropské unie a jinými mezinárodními institucemi, informace o výskytu
škodlivých organismů, přehledy o vydaných povolení přípravků a o vydáních povolení zápisu
dalších prostředků do úředního registru v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské
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unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh67), přehledy provozovatelů
kontrolního testování zařízení pro aplikaci přípravků a jiné významné informace pro veřejnost
a vyhlašuje opatření proti zavlékání a rozšiřování nebezpečných škodlivých organismů.
(7) Rostlinolékařská správa je v rozsahu své působnosti oprávněna získávat na žádost
od organizačních složek státu, zejména od orgánů ochrany veřejného zdraví, orgánů
veterinární správy a celních úřadů, a od orgánů územních samosprávných celků včetně
živnostenských úřadů informace související se zajišťováním své činnosti.
(8) Rostlinolékařská správa je při výkonu své působnosti oprávněna v nezbytném
rozsahu a bezúplatně využívat údajů katastrů nemovitostí.
(9) Rostlinolékařské správě jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku
rostlinolékařské péče ze základního registru obyvatel52a) referenční údaje, kterými jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil.
(10) Rostlinolékařská správa v rozsahu své působnosti poskytuje informace
a spolupracuje s organizačními složkami státu a orgány územních samosprávných celků
a se zájmovými a profesními sdruženími. Rostlinolékařská správa zpřístupní zejména
informace o možných účincích přípravků na ochranu rostlin na lidské zdraví
Toxikologickému informačnímu středisku.
(11) Rostlinolékařská správa sděluje Komisi
a) fyzické nebo právnické osoby, které pověřila provedením některé odborné činnosti podle
§ 10, 15, 17, 22 a § 28 až 30,
b) aktuální úřední postupy pro provádění rostlinolékařské kontroly podle § 15 a 22,
c) na její žádost podrobnosti o původu dodávky rostlin, rostlinných produktů a jiných
předmětů, odeslané z území České republiky, která byla na území jiného členského státu
Evropské unie shledána za dodávku nesplňující opatření tohoto zákona proti šíření
škodlivých organismů, o veškerých úkonech rostlinolékařské péče včetně odborného
šetření, kontroly a opatření, kterým byla tato dodávka na území České republiky
podrobena, a místa určení případných dalších dodávek odeslaných ze stejného místa
původu za určitou dobu,
d) a ostatním členským státům Evropské unie do 1. září každého roku přehled dovozů
a přemístění, povolených podle § 8 odst. 1, za období jednoho roku končící 30. červnem,
a každý výskyt škodlivých organismů podle § 7 odst. 1 a 3, který byl v témže období
potvrzen na rostlinách, rostlinných produktech a jiných předmětech, které bylo podle
§ 8 odst. 1 povoleno dovézt a nebo přemístit,
e) a ostatním členským státům Evropské unie opatření podle § 8 odst. 1, která stanoví
pro rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, u nichž je požadováno uvolnění
ze zvláštního režimu přechovávání a manipulace [§ 8 odst. 1 písm. e)]; to se nevztahuje
na rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty stanovené prováděcím právním
předpisem,
f) název úřadu vykonávajícího rostlinolékařskou péči na území České republiky.
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(12) Rostlinolékařská správa sleduje účinnost geneticky modifikovaných organismů
využívaných v ochraně rostlin a rezistenci škodlivých organismů k produktům geneticky
modifikovaných organismů a provádí kontrolní a dozorové činnosti podle zvláštního právního
předpisu52b) v souladu s předpisy Evropské unie v rozsahu stanoveném podle zvláštních
právních předpisů52c).
(13) Rostlinolékařská správa dále provádí pro ministerstvo odborné a kontrolní
činnosti v oblasti pěstování geneticky modifikovaných odrůd podle zákona o zemědělství52c).

(14) Rostlinolékařská správa dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona
o zemědělství52d) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní
systém52e).
____________________
6) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
(zákon o oběhu osiva a sadby).
50) § 38 odst. 1 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
51) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.
52) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
52a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
52b) § 12a zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
52b) Například zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství
a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového
monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně
chmele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, a zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých
zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků).
52c) § 2i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.
52d) § 4c a 4e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.
52e) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady
(ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské
politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Čl. 19 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem
na opatření na podporu rozvoje venkova, v platném znění.

77

67) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

§ 89
Přechodná ustanovení
(1) Přípravky a pomocné prostředky registrované podle dosavadních právních
předpisů
a) lze uvádět na trh až do skončení platnosti rozhodnutí o jejich registraci, avšak nejdéle
do 31. prosince 2008; rozhodne-li v této době příslušný orgán Evropských společenství
o nezařazení účinné látky obsažené v přípravku do seznamu účinných látek nebo stanoví
zvláštní podmínky pro jejich použití, rostlinolékařská správa dosavadní registraci uvede
do souladu s tímto rozhodnutím, popřípadě omezí nebo zruší registraci před uvedeným
datem,
b) lze použít při podnikání i po datu uvedeném pod písmenem a), avšak jen do skončení doby
použitelnosti přípravku, pokud rostlinolékařská správa se zřetelem k rozhodnutí
příslušného orgánu Evropských společenství podle písmene a) neomezí použití přípravku
na kratší dobu.
(2) Žádosti o registraci přípravků nebo o zápis do registru mechanizačních prostředků
a žádosti o registraci osob podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují
za žádosti podle tohoto zákona, pokud nejde o případy podle odstavce 5.
(3) Osoby registrované podle dosavadního právního předpisu rostlinolékařskou
správou z důvodu nakládání s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty uvedenými
v § 12 odst. 1 se považují za osoby zaregistrované podle tohoto zákona.
(4) Opatření nařízená k ochraně proti zavlékání a šíření škodlivých organismů
podle dosavadních právních předpisů se považují za mimořádná rostlinolékařská opatření
podle tohoto zákona. Rozhodnutí rostlinolékařské správy o povolení dovozu zásilek
a škodlivých organismů, jejich přechovávání a jiné manipulace s nimi pro pokusné, vědecké
a šlechtitelské účely, vydaná podle dosavadních právních předpisů, se považují za rozhodnutí
podle § 8 odst. 1.
(5) Řízení zahájená a neukončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
(6) Pověření fyzických a právnických osob ke zkoušení přípravků vydaná podle
dosavadních právních předpisů zůstávají v platnosti do 31. prosince 2005.
(7) Povinnost absolvovat atestační studium podle § 83 se nevztahuje na zaměstnance
rostlinolékařské správy, kteří ke dni 1. ledna 2004 zastávají specializovanou nebo vedoucí
funkci po dobu nejméně 5 let. Zaměstnanci, kteří k tomuto datu zastávají specializovanou
nebo vedoucí funkci po dobu kratší než 5 let, musí absolvovat atestační studium I. stupně do 3
let a atestační studium II. stupně do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(8) Do doby nabytí úplné účinnosti služebního zákona52) jmenuje a odvolává ředitele
rostlinolékařské správy ministr zemědělství.
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*****
Části textu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění
§ 37a
(1) Ministerstvo vede centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných
držiteli zelené karty. Centrální evidence obsahuje údaje uvedené v § 37.
(2) Volným pracovním místem obsaditelným držitelem zelené karty se rozumí
pracovní místo,
a) které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení krajské pobočce Úřadu práce,
s výjimkou pracovních míst úředníků územních samosprávných celků32e) a pracovních míst
zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávají státní správu32f), nebo
b) které Ministerstvo průmyslu a obchodu označilo v centrální evidenci volných pracovních
míst jako místo vhodné pro klíčový personál. Se zveřejněním pracovního místa v centrální
evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty musí zaměstnavatel
udělit souhlas.
(3) Zastupitelský úřad České republiky vyznačí v centrální evidenci volných
pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty podání žádosti o vydání zelené karty
a případné zpětvzetí této žádosti. Ministerstvo vnitra vyznačí v této evidenci podání žádosti
o vydání zelené karty, případné zpětvzetí žádosti, pokud byla podána na území České
republiky, den, kdy bylo rozhodnuto o vyhovění nebo nevyhovění žádosti, den převzetí
potvrzení o splnění podmínek pro vydání zelené karty a den vydání zelené karty nebo den,
kdy řízení o žádosti o vydání zelené karty bylo ukončeno.
(4) Neprodleně po vydání potvrzení o splnění podmínek pro vydání zelené karty
Ministerstvo vnitra elektronicky sdělí ministerstvu identifikační údaje cizince, kterému bude
vydána zelená karta, a pracovní místo, pro které byla zelená karta vydána; rovněž tak sdělí
ministerstvu informace o prodloužení její platnosti, o jejím zrušení, případně zániku.
(5) Ministerstvo v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zelené karty nezveřejní volné pracovní místo nebo volné pracovní místo vedené v této
evidenci vyřadí, pokud by jeho obsazení cizincem ohrozilo situaci na trhu práce; u míst
vhodných pro klíčový personál tak lze učinit jen na základě předchozího souhlasu ministra
práce a sociálních věcí.
____________________
32e) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
32f) Zákon č. 218/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 37b
(1) Ministerstvo vede centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných
držiteli modré karty. Centrální evidence obsahuje údaje uvedené v § 37.
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(2) Volným pracovním místem obsaditelným držitelem modré karty se rozumí
pracovní místo, které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení krajské pobočce Úřadu
práce, s výjimkou pracovních míst úředníků územních samosprávných celků32e) a pracovních
míst zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávají státní správu32f), a současně jde
o místo, pro jehož výkon se vyžaduje vysoká kvalifikace podle zvláštního právního
předpisu72a). Se zařazením pracovního místa do centrální evidence volných pracovních míst
obsaditelných držiteli modré karty musí zaměstnavatel udělit souhlas.
(3) Zastupitelský úřad České republiky vyznačí v centrální evidenci volných
pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty podání žádosti o vydání modré karty
a případné zpětvzetí této žádosti. Ministerstvo vnitra vyznačí v této evidenci podání žádosti
o vydání modré karty, popřípadě zpětvzetí této žádosti, pokud byla podána na území České
republiky, den, kdy bylo rozhodnuto o žádosti, den převzetí potvrzení o splnění podmínek
pro vydání modré karty a den vydání modré karty nebo den, kdy řízení o žádosti o vydání
modré karty bylo zastaveno. V případě změny zaměstnavatele nebo pracovního zařazení
s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra72a), vyznačí Ministerstvo vnitra v centrální
evidenci volných míst obsaditelných držiteli modré karty podání žádosti o souhlas se změnou
zaměstnavatele, pracovní místo, pro které je souhlas vyžadován, a den udělení souhlasu.
(4) Ministerstvo vnitra neprodleně po vydání potvrzení o splnění podmínek pro vydání
modré karty elektronicky sdělí ministerstvu identifikační údaje cizince, kterému bude vydána
modrá karta, a pracovní místo, pro které bude modrá karta vydána; rovněž tak sdělí
ministerstvu informace o prodloužení její platnosti nebo o jejím zrušení.
(5) Ministerstvo nezařadí do centrální evidence volných pracovních míst
obsaditelných držiteli modré karty volné pracovní místo u zaměstnavatele, kterému byla
v období posledních 12 měsíců před podáním žádosti o modrou kartu pravomocně uložena
pokuta za umožnění výkonu nelegální práce. Ministerstvo do centrální evidence volných
pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty nezařadí volné pracovní místo nebo volné
pracovní místo vedené v této evidenci vyřadí, pokud by jeho obsazení cizincem ohrozilo
situaci na trhu práce.
§ 148
Přechodná ustanovení
(1) Nárok na hmotné zabezpečení přiznaný přede dnem účinnosti tohoto zákona
zaniká od splátky hmotného zabezpečení náležející za první měsíc ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, jestliže nejsou po dni nabytí účinnosti tohoto zákona splněny podmínky
pro jeho poskytování stanovené tímto zákonem.
(2) Výše hmotného zabezpečení přiznaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona se stanoví nově od splátky podpory v nezaměstnanosti náležející za první měsíc
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(3) Uchazeči o zaměstnání, kterému je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona
poskytováno hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, se posuzuje běh podpůrčí doby
podle tohoto zákona; délka podpůrčí doby se upraví podle tohoto zákona, pokud skutečnosti
rozhodné pro prodloužení podpůrčí doby doloží do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.
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(4) Nároky vyplývající z dohody o rekvalifikaci mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem, sjednané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují
podle dosavadních předpisů.
(5) Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydané právnické nebo fyzické osobě
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je platné po dobu, na kterou bylo vydáno s tím,
že po dobu 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona může tato právnická nebo
fyzická osoba na základě tohoto povolení zprostředkovávat zaměstnání i formou
zaměstnávání fyzických osob za účelem jejich dočasného přidělení k výkonu práce k jiné
právnické nebo fyzické osobě.
(6) Právnická nebo fyzická osoba je povinna vztahy vzniklé v souvislosti s dočasným
přidělením svého zaměstnance k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě upravit
podle tohoto zákona nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(7) Fyzické osoby, které byly rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení
uznány za osoby se změněnou pracovní schopností, se po dobu platnosti tohoto rozhodnutí,
maximálně však po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považují za osoby
zdravotně znevýhodněné podle tohoto zákona.
(8) Fyzické osoby, které byly rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení
uznány za osoby se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením a nejsou
podle posudku orgánu sociálního zabezpečení uznány plně invalidními, se po dobu platnosti
tohoto rozhodnutí, maximálně však po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
považují za osoby s těžším zdravotním postižením podle tohoto zákona.
(9) Způsob zjišťování plnění povinnosti zaměstnávat občany se změněnou pracovní
schopností podle § 24 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona
č. 305/1991 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 474/2001 Sb., za
rok 2004 se řídí dosavadními právními předpisy.
(10) Práva a povinnosti vyplývající z dohod o zabezpečení odborné praxe absolventům
středních a vysokých škol a z dohod o zabezpečení získání kvalifikace mladistvým
pracovníkům, uzavřené podle § 6a zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů
České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 272/1992 Sb., které byly
uzavřeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních předpisů.
(11) Pohledávky, které vznikly státu podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů
České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, vůči právnickým
a fyzickým osobám, které do dne nabytí účinnosti tohoto zákona zanikly bez právního
nástupce, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají a dále se neevidují.
(12) Poskytování zálohy na příspěvek podle § 24a zákona č. 1/1991 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 474/2001 Sb., na čtvrtletí, ve kterém nabude účinnosti
tento zákon, a vyúčtování záloh poskytnutých v roce 2004 se řídí dosavadními právními
předpisy.
(13) Práva a povinnosti vzniklé na základě dohod sjednaných podle zákona
č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 9/1991 Sb.,
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o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.
(14) Pokud dítě vykonává činnost přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a bude ji
vykonávat nadále před dosažením věku 15 let nebo po dosažení věku 15 let,
ale před ukončením povinné školní docházky, i po uplynutí 30 dnů po účinnosti tohoto
zákona, je zákonný zástupce dítěte povinen požádat úřad práce o povolení výkonu takové
činnosti dítěte, a to nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(15) Požádal-li zákonný zástupce dítěte o povolení výkonu činnosti dítěte ve lhůtě
uvedené v odstavci 14, může dítě vykonávat tuto činnost bez tohoto povolení do dne
rozhodnutí o povolení výkonu umělecké nebo sportovní činnosti, nejdéle však po dobu 3
měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(16) Nepožádal-li zákonný zástupce ve lhůtě stanovené v odstavci 14 o povolení
výkonu činnosti dítěte, nesmí dítě ode dne následujícího po uplynutí uvedené lhůty tuto
činnost vykonávat.
(17) Cizinec, který jako společník, statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného
orgánu obchodní společnosti zajišťuje plnění běžných úkolů pro obchodní společnost anebo
jako člen družstva, člen statutárního nebo jiného orgánu družstva zajišťuje plnění běžných
úkolů pro družstvo, je povinen požádat o vydání povolení k zaměstnání nejpozději do 3
měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(18) Do doby nabytí úplné účinnosti služebního zákona jmenuje a odvolává ředitele
úřadů práce ministr práce a sociálních věcí.
___________________________
10) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
32f) Zákon č. 218/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

*****
Části textu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§ 14
(1) Zaměstnanci správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby,
zaměstnanci archivů a jejich zřizovatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, které se dozvěděli při výkonu činností podle tohoto zákona. Této povinnosti
mohou být zproštěni příslušným správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové
služby; zproštění musí být písemné s uvedením rozsahu a účelu. Povinnost mlčenlivosti
stanovená zvláštními právními předpisy6) tím není dotčena.
(2) Je-li zřizovatelem archivu právnická osoba, vztahuje se povinnost zachovávat
mlčenlivost podle odstavce 1 na fyzické osoby, které se vzhledem ke svému zaměstnání,
funkci nebo obdobnému postavení v této právnické osobě s chráněnými údaji seznámily.
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(3) Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení služebního poměru,
pracovněprávního nebo jiného obdobného vztahu.
____________________
6) Například zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2003 Sb.,
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

§ 45
(1) Národní archiv je správním úřadem a ústředním archivem státu, který je přímo
řízený ministerstvem.
(2) Národní archiv je organizační složkou státu a účetní jednotkou; jeho rozpočet je
součástí rozpočtové kapitoly ministerstva.
(3) V čele Národního archivu stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr vnitra.
Vůči řediteli Národního archivu plní ministerstvo úlohu nadřízeného služebního orgánu podle
zvláštního právního předpisu.21)
(3) V čele Národního archivu stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr
vnitra.
(4) Vnitřní organizaci Národního archivu a jeho řízení upraví organizační řád, který
schvaluje ministr vnitra.
(5) Sídlem Národního archivu je Praha.
____________________
21) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 47
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(1) Státními oblastními archivy jsou
Státní oblastní archiv v Praze,
Státní oblastní archiv v Třeboni,
Státní oblastní archiv v Plzni,
Státní oblastní archiv v Litoměřicích,
Státní oblastní archiv v Zámrsku,
Moravský zemský archiv v Brně,
Zemský archiv v Opavě.

(2) Státní oblastní archivy jsou správními úřady, které jsou přímo řízeny
ministerstvem.
(3) Státní oblastní archivy jsou organizačními složkami státu a účetními jednotkami;
jejich rozpočty jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva.
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(4) V čele státního oblastního archivu stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr
vnitra. Vůči řediteli státního oblastního archivu plní ministerstvo úlohu nadřízeného
služebního orgánu podle zvláštního právního předpisu.21)
(4) V čele státního oblastního archivu stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává
ministr vnitra.
(5) Sídlem státních oblastních archivů jsou obce, podle nichž jsou státní oblastní
archivy pojmenovány.
(6) Vnitřní organizační jednotkou státních oblastních archivů jsou státní okresní
archivy, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Další podrobnosti vnitřní
organizace státních oblastních archivů a jejich řízení upraví organizační řády, které schvaluje
ministr vnitra.
*****
Části textu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění
§ 173
(1) Česká školní inspekce je správní úřad s celostátní působností, který je organizační
složkou státu a účetní jednotkou.
(2) Česká školní inspekce je organizačně členěna na ústředí České školní inspekce
se sídlem v Praze a inspektoráty České školní inspekce.
(3) V čele České školní inspekce je ústřední školní inspektor. Jmenování a odvolání
ústředního školního inspektora se řídí služebním zákonem.43)
(3) V čele České školní inspekce je ústřední školní inspektor, kterého jmenuje
a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
____________________
43) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

§ 174
(1) Česká školní inspekce zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti a systémy
hodnocení vzdělávací soustavy.
(2) Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského
rejstříku a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe
podle § 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 v rámci inspekční činnosti
a) získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol
a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost
vzdělávací soustavy,
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b) zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných
školních vzdělávacích programů,
c) zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními
předpisy a rámcovým vzdělávacím programem,
d) vykonává státní kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování
vzdělávání a školských služeb; státní kontrolu vykonává podle zvláštního právního
předpisu,44)
e) vykonává veřejnosprávní kontrolu40) využívání finančních prostředků státního rozpočtu
přidělovaných podle § 160 až 163.
(3) Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti kontroluje ve školách podle § 38
odst. 1 písm. c) plnění povinností a podmínek stanovených v § 38a odst. 5 písm. c) až e),
§ 38a odst. 6, § 38b odst. 1 písm. c) a v § 38b odst. 2 písm. a) až d).
(4) Inspekční činnost se vykonává na základě plánu hlavních úkolů na příslušný školní
rok, který schvaluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy na návrh ústředního školního
inspektora.
(5) Inspekční činnost se dále provádí na základě podnětů, stížností a petic, které svým
obsahem spadají do působnosti České školní inspekce podle odstavce 2 písm. b) až e).
V případě inspekční činnosti konané na základě stížnosti prošetřuje Česká školní inspekce
jednotlivá tvrzení uvedená ve stížnosti a výsledek šetření předává zřizovateli k dalšímu řízení.
Zřizovatel informuje Českou školní inspekci o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních
přijatých k nápravě.
(6) Česká školní inspekce je dále povinna provést inspekční činnost podle odstavce 2
písm. b), c) a d) pro účely přiznání dotací podle zvláštního právního předpisu, pokud o to
právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, požádá. Inspekční
činnosti podle odstavce 2 písm. b), c) nebo d) nelze na žádost právnické osoby, která
vykonává činnost školy nebo školského zařízení, provést před uplynutím lhůty k odstranění
případných nedostatků zjištěných předchozí inspekční činností podle odstavce 2 písm. b), c)
nebo d).
(7) Při hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb
vychází Česká školní inspekce ze zásad a cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem,
přičemž základním kritériem hodnocení je zejména účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte,
žáka a studenta a dosahování cílů vzdělávání ze strany škol a školských zařízení. Kritéria
hodnocení předkládá ministerstvu ke schválení. Schválená kritéria hodnocení ministerstvo
zveřejňuje.
(8) Inspekční činnost vykonávají na základě písemného pověření ústředním školním
inspektorem nebo jím pověřenou osobou školní inspektoři, kontrolní pracovníci a přizvané
osoby. Školní inspektoři se prokazují průkazem školního inspektora opatřeným státním
znakem České republiky. Kontrolní pracovníci se prokazují průkazem kontrolního pracovníka
opatřeným státním znakem České republiky. Přizvané osoby se prokazují občanským
průkazem.
(9) Školním inspektorem může být ten, kdo má vysokoškolské vzdělání, nejméně 5 let
pedagogické nebo pedagogicko-psychologické praxe a splňuje další předpoklady stanovené
zvláštními právními předpisy.45)
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(10) Kontrolním pracovníkem může být ten, kdo má vysokoškolské vzdělání, nejméně
5 let praxe a splňuje další předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy45), nebo ten,
kdo má střední vzdělání s maturitní zkouškou, nejméně 20 let praxe a splňuje další
předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy45).
(11) Přizvanou osobou je ten, kdo se inspekční činnosti účastní v zájmu odborného
posouzení věci. Přizvaná osoba pracuje pod vedením školního inspektora nebo kontrolního
pracovníka.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)

(12) Písemné pověření podle odstavce 7 musí obsahovat
jméno a příjmení pověřené osoby nebo jména a příjmení členů inspekčního týmu, pokud je
pověření vystaveno pro inspekční tým,
předmět a místo inspekční činnosti,
termín zahájení inspekční činnosti,
datum a číslo jednací,
podpis ústředního školního inspektora nebo jím pověřené osoby,
název a adresu příslušného pracoviště České školní inspekce a úřední razítko.
(13) Výstupem inspekční činnosti je
inspekční zpráva v případě inspekční činnosti podle odstavce 2 písm. b) a c),
protokol podle zvláštního právního předpisu40),44) v případě inspekční činnosti podle
odstavce 2 písm. d) a e) a odstavce 3,
tematická zpráva v případě inspekční činnosti podle odstavce 2 písm. a),
výroční zpráva České školní inspekce.

(14) Inspekční zpráva obsahuje hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
a dále jména, příjmení a podpisy školních inspektorů, kontrolních pracovníků a přizvaných
osob. Obsah inspekční zprávy projednají školní inspektoři a kontrolní pracovníci s ředitelem
školy nebo školského zařízení. Projednání a převzetí inspekční zprávy potvrdí ředitel školy
nebo školského zařízení podpisem. Připomínky k obsahu inspekční zprávy může ředitel školy
nebo školského zařízení podat České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí. Inspekční
zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá
Česká školní inspekce bez zbytečného odkladu zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva
včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení,
jichž se týká, a v příslušném inspektorátu České školní inspekce.
(15) Tematickou zprávu vydává Česká školní inspekce na základě shrnutí poznatků
získaných z inspekční činnosti v určitém tematickém okruhu a jejich analýzy. Tematická
zpráva se po jejím zpracování bez zbytečného odkladu zveřejňuje.
(16) Výroční zpráva České školní inspekce obsahuje souhrnné poznatky o stavu
vzdělávání a vzdělávací soustavy vycházející z inspekční činnosti za předcházející školní rok
a zveřejňuje se každoročně v prosinci.
(17) Česká školní inspekce podává návrh na odvolání ředitele.
____________________
40) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
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44) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
45) § 30 zákona č. 218/2002 Sb.
45) § 9 zákona č. …/2013 Sb., o státních úřednících.

§ 185
(1) Podle rámcových vzdělávacích programů postupují školy od 1. září, které
následuje nejpozději po uplynutí 2 let ode dne jejich vydání, a to s účinností od prvního
ročníku a také od šestého ročníku základního vzdělávání podle § 46 odst. 2 a od sedmého
ročníku základního vzdělávání podle § 46 odst. 3. Tímto dnem končí platnost učebních
dokumentů schválených podle dosavadních právních předpisů počínaje prvním ročníkem;
do té doby se při přijímání ke vzdělávání, v jeho průběhu i při jeho ukončování postupuje
podle těchto učebních dokumentů. Učební dokumenty vydané podle dosavadních právních
předpisů je možné měnit za účelem dosažení jejich shody s tímto zákonem, a to postupem
stanoveným v dosavadních právních předpisech.
(2) Učební dokumenty vyšších odborných škol vydané podle dosavadních právních
předpisů se považují za vzdělávací programy pro vyšší odborné vzdělávání podle tohoto
zákona akreditované na dobu 7 let od nabytí jeho účinnosti. Vyšší odborné školy mohou
uskutečňovat vzdělávání podle učebních dokumentů schválených podle dosavadních právních
předpisů nejpozději do konce školního roku 2011/2012. Podle vzdělávacích programů
pro vyšší odborné vzdělávání akreditovaných podle tohoto zákona postupují školy od 1. září,
které následuje po jejich akreditaci a zápisu do školského rejstříku.
(3) Zvláštní škola podle dosavadních právních předpisů je základní školou podle
tohoto zákona. Pomocná škola podle dosavadních právních předpisů je základní školou
speciální podle tohoto zákona. Střední odborné učiliště, gymnázium, střední odborná škola,
učiliště, střední speciální škola, odborné učiliště a praktická škola podle dosavadních právních
předpisů jsou střední školou podle tohoto zákona.
(4) Ministerstvo zpracuje dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
České republiky podle tohoto zákona a předloží jej vládě do 31. března 2005. Krajské úřady
zpracují dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji podle tohoto
zákona a předloží je ministerstvu k projednání do 31. března 2006.
(5) Stupně vzdělání získané podle dosavadních právních předpisů zůstávají nedotčeny.
(6) Střední odborné vzdělání dosažené podle dosavadních právních předpisů
v učebních oborech v délce 1 nebo 2 let denní formy vzdělávání stanovených nařízením vlády
vydaným podle § 58 se považuje za střední vzdělání podle tohoto zákona. Střední odborné
vzdělání dosažené podle dosavadních právních předpisů ve studijních nebo učebních oborech
v délce 2 nebo 3 let denní formy vzdělávání stanovených nařízením vlády vydaným
podle § 58 se považuje za střední vzdělání s výučním listem podle tohoto zákona. Úplné
střední odborné vzdělání a úplné střední vzdělání dosažené podle dosavadních právních
předpisů se považuje za střední vzdělání s maturitní zkouškou podle tohoto zákona. Vyšší
odborné vzdělání poskytované v konzervatořích dosažené podle dosavadních právních
předpisů se považuje za vyšší odborné vzdělání v konzervatoři podle tohoto zákona.
(7) Podle § 61 se postupuje od přijímacího řízení do prvního ročníku šestiletého
nebo osmiletého gymnázia pro školní rok 2005/2006, a to počínaje prvním ročníkem.
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(8) Žáci, kteří měli řádně ukončit střední vzdělávání závěrečnou zkouškou přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, konají závěrečnou zkoušku podle dosavadních právních
předpisů. Žáci, kteří měli řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou před 1. zářím
2010, konají maturitní zkoušku podle právních předpisů účinných do 31. srpna 2009.
Studenti, kteří měli řádně ukončit vyšší odborné vzdělávání absolutoriem před nabytím
účinnosti tohoto zákona, konají absolutorium podle dosavadních právních předpisů.
(9) Školská rada podle tohoto zákona se ustaví do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto
zákona. Do ustavení školské rady podle tohoto zákona vykonává její funkci rada školy zřízená
podle dosavadních právních předpisů.
(10) Pokusná ověřování povolená podle dosavadních právních předpisů zůstávají
v platnosti.
(11) Školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny, které jsou zařazeny v síti
škol, předškolních zařízení a školských zařízení ke dni účinnosti tohoto zákona, je možné
zrušit pouze v případě, že nesplňují podmínky stanovené v § 14 odst. 2 a 3.
(12) Kde jsou ve zvláštním právním předpisu slova „síť škol, předškolních zařízení
a školských zařízení“, nahrazují se slovy „školský rejstřík“. Kde jsou ve zvláštním právním
předpisu slova „předškolní zařízení“, nahrazují se slovy „mateřská škola“. Kde jsou
ve zvláštním právním předpisu slova „střední odborné vzdělání“, nahrazují se slovy „střední
vzdělání s výučním listem“. Kde jsou ve zvláštním právním předpisu slova „úplné střední
vzdělání“, nahrazují se slovy "střední vzdělání s maturitní zkouškou". Kde jsou ve zvláštním
právním předpisu slova „úplné střední odborné vzdělání“, nahrazují se slovy „střední vzdělání
s maturitní zkouškou“.
(13) Do doby nabytí úplné účinnosti služebního zákona jmenuje a odvolává ústředního
školního inspektora ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
(14) (13) Při vypořádání finančních prostředků poskytnutých na činnost škol
a školských zařízení ze státního rozpočtu na kalendářní rok 2004 se postupuje podle
dosavadních právních předpisů.
(15) (14) Právo na přednostní přijetí dítěte v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky k předškolnímu vzdělávání podle § 34 odst. 4 a povinnost obce zajistit
podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území a pro děti umístěné na jejím
území v dětském domově podle § 179 odst. 2 se uplatní od školního roku 2005/2006.
(16) (15) Pravidla pro vyučování náboženství stanovená v § 15 se použijí počínaje
školním rokem 2005/2006.
(17) (16) Podle § 28 odst. 2 až 5 se postupuje od školního roku 2005/2006. Do té doby
se na evidenci dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení vztahují dosavadní právní
předpisy. Při poskytování finančních prostředků státního rozpočtu na činnost škol a školských
zařízení na školní rok 2004/2005 se vychází z údajů ze statistických výkonových výkazů
pro příslušný školní rok.
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(18) (17) Ustanovení § 42 se použije až pro školní rok 2005/2006. Do té doby se
postupuje podle dosavadních právních předpisů upravujících osvobození od povinné školní
docházky.
(19) (18) Podle § 51 odst. 5 se postupuje od školního roku 2005/2006.
(20) (19) Při přijímacím řízení do prvního ročníku vzdělávání v oborech vzdělání
s talentovou zkouškou a v konzervatoři pro školní rok 2005/2006 se postupuje podle Opatření
k zavedení pokusného ověřování organizace talentových zkoušek při přijímání žáků ke studiu
ve studijních oborech skupiny 82 Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba
č.j. 28127/97-71.
(21) (20) Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem podle §
84 a zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 85 lze
uskutečňovat od školního roku 2005/2006.
(22) (21) Pravidla pro poskytování odměn za produktivní činnost žáků středních škol
a studentů vyšších odborných škol podle § 122 odst. 1 se použijí až pro školní rok 2005/2006.
Do té doby se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
(23) (22) V případě, že vyšší odborná škola poskytuje vyšší odborné vzdělávání
v oborech vzdělání, přestává být student studentem školy, nevykoná-li úspěšně absolutorium,
a to:
a) v případě vzdělávání v oboru vzdělání v délce 3 roky dne 30. června roku, v němž měl
vzdělávání řádně ukončit,
b) v případě vzdělávání v oboru vzdělání v délce 3,5 roku dne 31. ledna roku, v němž měl
vzdělávání řádně ukončit.
(24) (23) Ve školním roce 2008/2009 se na přezkoumání průběhu a výsledků maturitní
zkoušky konané podle dosavadních právních předpisů použije obdobně § 82 odst. 2 věty první
až třetí a § 82 odst. 4.
*****
Části textu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
Položka 22
a) Přijetí žádosti o uznání odborné
kvalifikace19)

Kč

2 000

b) Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci
a výkonu předmětné činnosti19) nebo
vydání20) osvědčení o způsobilosti
k provozování odborné činnosti,
oprávnění k provádění nebo
provozování odborné činnosti
nebo opakovaně udělované povolení
nebo úřední oprávnění

Kč

1 000
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c) Udělení povolení k obnově kulturních
památek nebo jejich částí, které jsou
díly výtvarných umění nebo
uměleckořemeslnými pracemi ("povolení
k restaurování"),21) udělení úředního
oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřických činností22) nebo udělení
oprávnění k činnostem vybraných
pracovníků23)

Kč

500

d) Prodloužení platnosti dokladů
uvedených v písmenu b)

Kč

50

e) Přijetí žádosti o udělení státního
souhlasu právnické osobě působit jako
soukromá vysoká škola24)

Kč 25 000

f) Přijetí žádosti o udělení akreditace
k působení jako akreditovaný poskytovatel
certifikačních služeb25)

Kč 100 000

g) Přijetí žádosti o vyhodnocení shody
nástrojů elektronického podpisu25)

Kč 10 000

h) Oznámení o rozšíření služeb akreditovaného
poskytovatele certifikačních služeb

Kč

i) Podání žádosti o udělení pověření k provádění akreditace,
o udělení pověření k provádění atestací nebo o udělení
souhlasu se změnou atestačních podmínek26)

Kč 10 000

j) Podání žádosti o udělení autorizace podle
zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání (oprávnění ověřovat dosažení
odborné způsobilosti vyžadované k získání
osvědčení o profesní kvalifikaci nebo
profesních kvalifikacích)
za každou kvalifikaci

Kč

1 500

k) Podání žádosti o prodloužení platnosti autorizace
uvedené v písmenu j)

Kč

500

l) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího zařízení
podle zákona o sociálních službách26b)

Kč

1 000

m) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu
podle zákona o sociálních službách26b)

Kč

1 000

25 000

n) Přijetí žádosti o udělení akreditace nebo oprávnění k provádění
90

zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti
podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci

Kč

5 000

o) Přijetí žádosti o změnu akreditace k provádění zkoušek z odborné
způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona
Kč
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

4 000

p) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti akreditace nebo oprávnění
k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné Kč

4 000

q) Přijetí žádosti o autorizaci k poskytování vzdělávání státních úředníků pro
úřednickou zkoušku a vzdělávání vedoucích státních úředníků podle zákona
o státních úřednících
Kč 10 000
r) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti autorizace k poskytování vzdělávání státních
úředníků pro úřednickou zkoušku a vzdělávání vedoucích státních úředníků podle
zákona o státních úřednících
Kč 10 000
*****
Části textu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§ 149
(1) Po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vláda jmenuje jednoho člena Rady Úřadu
na 1 rok, jednoho na 2 roky, jednoho na 3 roky, jednoho na 4 roky a jednoho na 5 let.
(2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se na členy Rady ustanovení zákoníku
práce, a to až do dne nabytí účinnosti služebního zákona zákona o státních úřednících.
*****
Části textu zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění
§2
(1) Zřizují se Státní úřad inspekce práce (dále jen „úřad“) a oblastní inspektoráty práce
(dále jen „inspektorát“), které jsou správními úřady. Sídlem úřadu je Opava. Označení, sídla
a územní obvody inspektorátů jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.
(2) Úřad je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu včetně
prostředků státního rozpočtu mají inspektoráty postavení vnitřních organizačních jednotek
úřadu.
(3) Úřad je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“).
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(4) V čele úřadu je generální inspektor. V čele inspektorátu je vedoucí inspektor.
Jmenování a odvolání generálního inspektora a vedoucího inspektora se řídí služebním
zákonem1).
(4) V čele úřadu je generální inspektor, kterého jmenuje a odvolává ministr práce
a sociálních věcí. V čele inspektorátu je vedoucí inspektor, kterého jmenuje a odvolává
generální inspektor.
____________________
1) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

§3
(1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z
a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu
nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2)
práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů
o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům,
b) právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku,
c) právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce,
d) právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou
ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených
technických zařízení,
e) právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců3),
zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami
dlouhodobě pečují o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje
za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost),
ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a),
f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti
dětmi4),
g) právního předpisu, který stanoví povinnost uskutečnit veřejnou výzvu nebo výběrové
řízení na obsazení místa úředníka nebo na obsazení místa vedoucího úředníka územního
samosprávného celku, jakož i to, zda veřejná výzva nebo výběrové řízení byly provedeny
včetně jejich průběhu75).,
h) právního předpisu, který stanoví způsob obsazení pracovní místa státního úředníka.
(2) Úřad a inspektoráty rovněž kontrolují dodržování
a) kolektivních smluv5) v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní
nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakož i vnitřních předpisů podle
§ 305 zákoníku práce,
b) vnitřních předpisů vydaných podle zákoníku práce6a), jestliže zakládají práva zaměstnanců.
(3) Úřad a inspektoráty vykonávají kontrolu také v případech stanovených zvláštními
právními předpisy9).
(4) Jedná-li se o pracovní místo státního úředníka zařazené v Úřadu nebo
inspektorátech, dodržování povinností vyplývajících z právního předpisu, který stanoví
způsob obsazení pracovní místa státního úředníka, kontroluje ministerstvo;
pro kontrolu se použijí ustanovení tohoto zákona obdobně.
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____________________
2) § 18 odst. 1 zákoníku práce.
3) § 274 odst. 2 zákoníku práce.
3a) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
4) § 11 odst. 2 zákoníku práce.
§ 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
5) § 20 zákoníku práce.
6a) § 305 zákoníku práce.
9) Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými
látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický
zákon).
75) Zákon č. 350/2011 Sb.

§4
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

(1) Úřad
řídí inspektoráty; je vůči inspektorátům nadřízeným služebním úřadem v organizačních
věcech státní služby a služebních vztazích zaměstnanců vykonávajících ve správních
úřadech státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti,
odborně vede inspektoráty a poskytuje jim technickou pomoc,
zpracovává roční program kontrolních akcí, který projedná s vyššími odborovými orgány
a organizacemi zaměstnavatelů, a předkládá jej ministerstvu ke schválení,
koordinuje kontrolu prováděnou inspektoráty ve vztahu k činnosti jiných správních úřadů
vykonávanou podle zvláštních právních předpisů, v jejichž působnosti je dozor, popřípadě
kontrolní činnost na úseku bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
nebo pracovních podmínek,
je oprávněn vyžadovat od jiných správních úřadů, v jejichž působnosti je dozor, popřípadě
kontrolní činnost na úseku bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí nebo
pracovních podmínek, v nezbytně nutném rozsahu informace potřebné k výkonu kontroly,
vydává a odnímá průkazy inspektorům opravňující inspektory k výkonu kontroly podle
tohoto zákona,
je oprávněn vykonávat kontrolu v rozsahu stanoveném v § 3,
ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole podle § 6 odst. 6, určuje
přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžaduje podání písemné zprávy o přijatých
opatřeních,
kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
rozhoduje ve správním řízení
1. v prvním stupni o přestupcích nebo správních deliktech,
2. v prvním stupni o uložení pořádkové pokuty za nesplnění povinnosti podle § 6 odst. 2
věty druhé,
3. přezkoumává rozhodnutí o přestupcích nebo správních deliktech vydaná inspektorátem,
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k) přezkoumává ve správním řízení rozhodnutí o
1. uložení pořádkové pokuty vydaná inspektorem úřadu,
2. zákazu podle § 7 odst. 1 písm. j) bodu 1 vydaná inspektorem úřadu,
l) je oprávněn zakázat (omezit)9a) výkon práce přesčas vykonávané podle § 93a zákoníku
práce.
(2) Úřad
a) na základě vyžádání poskytuje nezbytné informace z výkonu kontroly jiným správním
úřadům, v jejichž působnosti je dozor, popřípadě kontrolní činnost na úseku bezpečného
a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí nebo pracovních podmínek,
b) předkládá ministerstvu podněty ke zlepšení právní úpravy týkající se právních předpisů
uvedených v § 3 odst. 1,
c) podílí se společně s ministerstvem na mezinárodní spolupráci týkající se pracovního
prostředí, bezpečnosti práce a pracovních podmínek,
d) poskytuje právnickým a fyzickým osobám, které v pracovních vztazích zaměstnávají
fyzické osoby (dále jen „zaměstnavatel“), a zaměstnancům bezúplatně základní informace
a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek,
e) na základě podkladů inspektorátů zpracovává roční souhrnnou zprávu o výsledcích
kontrolních akcí, kterou předkládá ministerstvu, a informuje o jejím obsahu vyšší odborové
orgány a organizace zaměstnavatelů,
f) spolupracuje na programech osvěty o ochraně pracovních vztahů a pracovních podmínek
zajišťovaných jinými správními úřady, vyššími odborovými orgány nebo organizacemi
zaměstnavatelů,
g) poskytuje Úřadu práce České republiky informaci o uložení pokuty agentuře práce
za porušení povinností, které pro agentury práce vyplývají z § 308 a 309 zákoníku práce,
a o uložení pokuty zaměstnavateli za porušení povinností vyplývajících z právních
předpisů, jejichž dodržování úřad a inspektoráty kontrolují, a to do 15 dnů od nabytí právní
moci rozhodnutí o uložení pokuty.
(3) Úřad vede a zajišťuje provoz informačního systému o pracovních úrazech10)
a informačního systému, který se zaměřuje na rizika při výkonu práce a na opatření k jejich
odstraňování zjištěných kontrolou; přitom vychází z údajů inspektorátů.
(4) Informační systém o pracovních úrazech obsahuje údaje o
a) fyzické osobě, která utrpěla pracovní úraz, jimiž jsou jméno a příjmení, datum narození,
státní příslušnost, adresa místa trvalého pobytu a pohlaví,
b) zaměstnavateli, jimiž jsou označení zaměstnavatele, předmět jeho podnikání, místo,
kde k pracovnímu úrazu došlo, a činnost, při které k pracovnímu úrazu došlo,
c) pracovním úrazu, jimiž jsou druh zranění a zraněná část těla, druh pracovního úrazu,
co bylo zdrojem pracovního úrazu, včetně jejich organizačních a technických příčin,
a proč k pracovnímu úrazu došlo.
Informační systém o pracovních úrazech slouží pro potřebu úřadu a ministerstva; údaje z něho
se poskytují jiným orgánům v případech stanovených zvláštními zákony11) nebo v případech,
kdy dala předchozí souhlas fyzická osoba, jíž se údaje týkají, popřípadě fyzická osoba, která
by poskytnutím údajů mohla být dotčena. České správě sociálního zabezpečení se údaje
z informačního systému poskytují též v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.
(5) Informační systém o rizicích při výkonu práce obsahuje údaje o
a) zaměstnavateli, jimiž jsou označení zaměstnavatele a předmět jeho podnikání,
b) rizicích při výkonu práce a o tom, jaká opatření k jejich odstranění byla přijata.
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Informační systém o rizicích při výkonu práce slouží pro potřebu úřadu, ministerstva a Úřadu
práce České republiky - krajských poboček a pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen
„krajské pobočky Úřadu práce“). Ministerstvu a krajským pobočkám Úřadu práce se údaje
z informačního systému poskytují též v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.
(6) Úřad je povinen při vedení informačního systému podle odstavců 4 a 5 zajistit
ochranu osobních údajů způsobem stanoveným zvláštním zákonem12).
____________________
9a) Čl. 22 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003
o některých aspektech úpravy pracovní doby.
10) § 133c zákoníku práce.
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.
11) Například § 128 občanského soudního řádu, § 11 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů.

§6
(1) Působnost úřadu a inspektorátů se vztahuje na
a) zaměstnavatele a na jejich zaměstnance, na právnické osoby, u kterých jsou vykonávány
veřejné funkce, a na fyzické osoby vykonávající veřejné funkce,
b) fyzické osoby, které jsou zaměstnavateli a samy též pracují15),
c) fyzické nebo právnické osoby podnikající podle zvláštního právního předpisu16) a nikoho
nezaměstnávající17),
d) spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené pod písmeny b) a c)18),
e) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím
zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí podle zákona o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci18a), a na koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci18b),
f) vysílající a přijímající organizace a dobrovolníky při výkonu dobrovolnické služby
podle zvláštního právního předpisu19),
g) právnické osoby, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení, další právnické
osoby nebo fyzické osoby, u nichž se uskutečňuje praktické vyučování žáků středních škol,
odborných učilišť 20) nebo vyšších odborných škol,
h) věznice, právnické nebo fyzické osoby zaměstnávající odsouzené a na odsouzené21),
i) právnické a fyzické osoby, u kterých je prováděn výkon umělecké, kulturní, sportovní
a reklamní činnosti dětmi4),
(dále jen „kontrolovaná osoba“).
(2) V zařízeních Generální inspekce bezpečnostních sborů, ozbrojených sil
a bezpečnostních sborů v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva
spravedlnosti a Ministerstva financí, v zařízeních Bezpečnostní informační služby, Úřadu
pro zahraniční styky a informace a Národního bezpečnostního úřadu, jakož i v objektech,
s nimiž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, kde by kontrolou mohlo dojít k ohrožení
utajovaných skutečností, může být kontrola provedena jen se souhlasem příslušného
ministerstva a v zařízeních Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky
a informace a Národního bezpečnostního úřadu jen se souhlasem jejich ředitele. Nebude-li
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souhlas podle věty první udělen, zajistí ten, kdo odmítl souhlas udělit, provedení kontroly
ve své působnosti a podá do 60 pracovních dnů ode dne odmítnutí udělení souhlasu písemnou
zprávu o výsledku provedené kontroly orgánu inspekce práce, který o souhlas požádal.
(3) V právních vztazích zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní
správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti, upravených služebním
zákonem, mohou úřad a inspektoráty kontrolovat jen věci týkající se doby výkonu státní
služby a přestávek ve státní službě, služební pohotovosti, státní služby přesčas a v noční době
a bezpečnosti při výkonu státní služby 22).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

(4) (3) Působnost úřadu a inspektorátů se nevztahuje na
vojáky v činné službě povolané na vojenská cvičení podle zákona o průběhu základní
nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků
v záloze23),
vojáky z povolání podle zákona o vojácích z povolání24),
fyzické osoby vykonávající službu v bezpečnostních sborech podle zákona o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů25),
kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonává vrchní dozor orgán státní
báňské správy26),
kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonávají dozor orgány státního
zdravotního dozoru27),
kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonává kontrolní činnost Státní úřad
pro jadernou bezpečnost28),
kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonávají dozor drážní správní úřady
a Drážní inspekce29),
bezpečnost provozu určených technických zařízení v ozbrojených silách České
republiky30),
činnost bezpečnostního sboru při služebním zákroku31) nebo zásahu podle zvláštních
právních předpisů32).

(5) (4) Místní příslušnost inspektorátu k výkonu kontroly se řídí místem činnosti
kontrolované osoby a u organizační složky státu jejím sídlem; ve správním řízení se řídí
místní příslušnost správním řádem. Úřad může v jednotlivých případech hodných zvláštního
zřetele, zejména z důvodu podjatosti, písemně pověřit provedením kontroly jiný než místně
příslušný inspektorát.
(6) (5) Úřad je oprávněn v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele, zejména
z důvodu podjatosti, si písemně vyhradit provedení kontroly, kterou je jinak oprávněn provést
místně příslušný inspektorát.
____________________
4) § 11 odst. 2 zákoníku práce.
§ 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
15) § 137 písm. a) zákoníku práce.
16) Například živnostenský zákon.
17) § 137 písm. b) zákoníku práce.
18) § 137 písm. c) zákoníku práce.
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18a) § 12 písm. d) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
18b) § 14 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb.
19) § 3 a 4 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické
službě).
20) § 65 odst. 1 a 2 školského zákona.
21) Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
22) § 81 až 83 a § 96 služebního zákona.
23) Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých
právních poměrech vojáků v záloze, ve znění zákona č. 128/2000 Sb.
24) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
25) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
26) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů.
27) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
28) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§7
a)

b)
c)
d)
e)

f)

(1) Inspektor je oprávněn
vykonávat kontrolu podle tohoto zákona, je-li při jejím zahájení přítomen člen statutárního
orgánu kontrolované osoby, zástupce kontrolované osoby, zaměstnanec kontrolované
osoby, spolupracující rodinný příslušník nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo
zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby; na místech,
na kterých by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví inspektora, může
být kontrola vykonána jen za doprovodu fyzické osoby pověřené k tomu kontrolovanou
osobou,
vstupovat bezplatně do objektů, zařízení a výrobních prostorů kontrolovaných osob
za účelem výkonu kontroly,
požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací
o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,
při kontrole ověřovat totožnost fyzických osob uvedených v písmenu a) podle občanského
průkazu, cestovního pasu, popřípadě služebního průkazu státního zaměstnance33),
požadovat na kontrolovaných osobách, aby v určených lhůtách předložily originální
doklady, popřípadě tyto doklady úředně ověřené a další písemnosti, záznamy dat
na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy
programů, vzorky materiálů, látek nebo výrobků (dále jen „doklady“) potřebné ke kontrole,
pořizovat kopie části dokladů nebo výpisy z dokladů pro potřebu doložení neplnění nebo
nedostatečného plnění povinností zjištěných při výkonu kontroly; za tím účelem použít
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technické prostředky na zhotovení fotodokumentace, obrazových nebo zvukových
záznamů,
g) v případech hodných zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení
1. zajišťovat doklady; jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit a ponechat
jí kopie převzatých dokladů,
2. odebírat k rozboru nezbytně nutné množství vzorků materiálů, látek nebo výrobků (dále
jen „kontrolní vzorek“); jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit,
3. nařizovat provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí,
h) dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby bez přítomnosti dalších fyzických osob,
zástupce příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na záležitosti související s vykonávanou kontrolou34),
i) nařizovat zachování místa úrazového děje v původním stavu až do skončení šetření
o pracovním úrazu nebo po dobu nezbytnou k zadokumentování místa úrazového děje,
j) vydat rozhodnutí o zákazu
1. používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků nebo zařízení,
pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací
nebo činností, které bezprostředně ohrožují bezpečnost zaměstnanců nebo dalších
fyzických osob zdržujících se s vědomím kontrolované osoby v jejích prostorech, a to
až do doby odstranění závady, s výjimkou pevných trakčních zařízení a trakčních vozidel
na drahách a ve veřejné silniční dopravě, lodí a letadel; za tím účelem mohou nařídit,
aby přítomné fyzické osoby ihned opustily prostory, ve kterých je bezprostředně ohrožena
jejich bezpečnost. Vyžaduje-li to nebezpečí hrozící z prodlení, lze rozhodnutí oznámit
ústně; odvolání nemá odkladný účinek. Jestliže bylo rozhodnutí oznámeno ústně, musí jej
inspektor uvést v dílčím protokolu [§ 8 písm. h)]. Rozhodnutí o vydaném zákazu musí být
oznámeno kontrolované osobě písemně bez zbytečného odkladu po dni oznámení ústního
rozhodnutí,
2. práce přesčas, práce v noci, práce zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, je-li
vykonávána v rozporu se zvláštním právním předpisem35), práce přesčas vykonávané podle
§ 93a zákoníku práce,
k) ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole
a určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžadovat podání písemné zprávy
o přijatých opatřeních; mohou rovněž navrhovat potřebná technická a jiná opatření
k odstranění rizik36),
l) ukládat fyzické osobě jménem orgánu inspekce práce pořádkovou pokutu za nesplnění
povinností kontrolované osoby (§ 9),
m) používat telekomunikační zařízení kontrolované osoby v případech, kdy je jejich použití
nezbytné k výkonu kontroly,
n) seznamovat se s utajovanými skutečnostmi, prokáží-li se osvědčením pro příslušný stupeň
utajení těchto skutečností37).
(2) Průkaz inspektora [§ 4 odst. 1 písm. f)] je dokladem o pověření k výkonu kontrolní
činnosti.
____________________
33) § 194 služebního zákona.
34) § 18 odst. 1 a § 136a zákoníku práce.
35) § 83 odst. 6 , § 96, 99, § 166 odst. 1 zákoníku práce.
36) § 132a zákoníku práce.
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37) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

§ 38
Působnost ministerstva
Ministerstvo
a) schvaluje roční program kontrolních akcí [§ 4 odst. 1 písm. c)],
b) koordinuje kontrolní priority; za tím účelem spolupracuje se státním zdravotním
dozorem27),
c) v případech hodných zvláštního zřetele je oprávněno určit rozsah a počet kontrolních akcí
v ročním programu těchto akcí [§ 4 odst. 1 písm. c)],
d) přezkoumává správní rozhodnutí vydaná úřadem v prvním stupni,
e) shromažďuje a projednává podněty příslušných odborových orgánů, organizací
zaměstnavatelů týkající se kontroly podle tohoto zákona,.
f) je vůči úřadu nadřízeným služebním úřadem v organizačních věcech státní služby
a služebních vztazích státních zaměstnanců.
____________________
26) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů.
27) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

§ 48
Do doby nabytí úplné účinnosti služebního zákona jmenuje a odvolává74) generálního
inspektora a vedoucího inspektora ministr práce a sociálních věcí; vedoucího inspektora
jmenuje a odvolává po projednání s generálním inspektorem.
____________________
74) § 27 odst. 4 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

*****
Části textu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§3
Vymezení některých pojmů
V tomto zákoně se rozumí
a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění; za pojištěnce se považuje též fyzická
osoba po zániku pojištění, pokud jí plyne ochranná lhůta (§ 15), uplatňuje nárok na dávku
pojištění (dále jen "dávka") nebo dávku pobírá,
b) zaměstnavatelem právnická osoba nebo fyzická osoba, které zaměstnávají alespoň jednoho
zaměstnance, organizační složka státu, v níž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru
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nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, služební
úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby, věznice a vazební věznice
(dále jen "věznice"), v nichž vykonává trest odnětí svobody odsouzený zařazený do práce,
ústavy pro výkon zabezpečovací detence, v nichž vykonává zabezpečovací detenci osoba
zařazená do práce, a útvary, složky nebo jiné organizační části bezpečnostních sborů nebo
ozbrojených sil České republiky, které vyplácejí příslušníkům bezpečnostních sborů3)
služební příjem nebo vojákům z povolání4) plat, popřípadě organizační složky státu nebo
právnické osoby, v nichž jsou k plnění služebních úkolů vysláni příslušníci bezpečnostních
sborů nebo zařazeni vojáci z povolání, (dále jen "služební útvar"),
c) sídlem zaměstnavatele
1. u právnické osoby její sídlo nebo sídlo její organizační složky, která je zapsána
v obchodním rejstříku, popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku nebo jiné zákonem
upravené evidenci; sídlem organizační složky se rozumí adresa jejího umístění,
2. u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu5), a jde-li o cizince, místo hlášeného pobytu6)
v České republice; u osoby, která nemá hlášený ani trvalý pobyt v České republice, místo
jejího podnikání na území České republiky a v případě, že taková osoba na území České
republiky nepodniká, avšak zaměstnává pro svou potřebu zaměstnance, místo výkonu
práce těchto zaměstnanců,
3. u organizační složky státu a služebního úřadu jejich její sídlo stanovené zvláštním právním
předpisem, popřípadě statutem nebo obdobným předpisem,
d) mzdovou účtárnou plátcova pokladna podle daňového řádu,
e) započitatelným příjmem příjem, který se podle zvláštního právního předpisu1) zahrnuje
do základu pojistného pro pojistné na důchodové pojištění,
f) dosaženým příjmem započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci do kalendářního měsíce,
g) zaměstnáním právní vztah, na základě kterého vykonávají práci, pracovní nebo obdobnou
činnost nebo službu (dále jen "práce") zaměstnanci uvedení v § 5 písm. a),
h) osobou samostatně výdělečně činnou fyzická osoba považovaná za osobu samostatně
výdělečně činnou pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu7),
i) samostatnou výdělečnou činností činnost považovaná za samostatnou výdělečnou činnost
pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu, a to včetně spolupráce
při výkonu samostatné výdělečné činnosti8),
j) pojištěnou činností zaměstnání vykonávané za podmínek zakládajících účast na pojištění,
samostatná výdělečná činnost, pokud se osoba samostatně výdělečně činná na základě výkonu
této činnosti přihlásila k účasti na pojištění, a zaměstnání zahraničního zaměstnance, pokud se
přihlásil k účasti na pojištění,
k) podpůrčí dobou doba, po kterou má být podle tohoto zákona vyplácena dávka,
l) sociální událostí, s níž tento zákon spojuje vznik nároku na dávku, vznik dočasné pracovní
neschopnosti, nařízení karantény9), vznik potřeby ošetřování nebo péče o člena domácnosti,
nástup na peněžitou pomoc v mateřství a převedení zaměstnankyně na jinou práci, státní
zaměstnankyně na jiné služební místo nebo ustanovení příslušnice na jiné služební místo,
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m) porodem takové ukončení těhotenství, při kterém je do matriky narození zapsáno narození
dítěte,
n) domáckým zaměstnancem zaměstnanci uvedení v § 5 písm. a) bodech 1, 4 až 6 a 15, kteří
nepracují na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek vykonávají sjednané
práce doma nebo na jiném místě a v pracovní době, kterou si sami rozvrhují,
o) smluvním zaměstnancem zaměstnanec zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s
nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení (dále jen
"zahraniční zaměstnavatel"), je-li činný v České republice u smluvního zaměstnavatele,
p) smluvním zaměstnavatelem právnická nebo fyzická osoba, která má ve smyslu písmene c)
sídlo na území České republiky a u níž jsou v České republice činní zaměstnanci zahraničního
zaměstnavatele považovaní v České republice za smluvní zaměstnance, pokud podle smlouvy
uzavřené se zahraničním zaměstnavatelem jsou příjmy smluvních zaměstnanců vypláceny
smluvním zaměstnavatelem nebo jsou smluvním zaměstnavatelem uhrazovány zahraničnímu
zaměstnavateli,
q) zahraničním zaměstnancem zaměstnanec zahraničního zaměstnavatele, je-li činný v České
republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele,
r) státem, s nímž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení,
mimo těchto států též členské státy Evropské unie,
s) členským státem Evropské unie též stát, který není členem Evropské unie, avšak aplikuje
předpisy Evropské unie o koordinaci systémů sociálního zabezpečení10),
t) mezinárodní smlouvou o sociálním zabezpečení smlouva o sociálním zabezpečení, která
obsahuje ustanovení o používání právních předpisů při výdělečné činnosti na území druhého
smluvního státu,
u) správcem pojistného orgány Finanční správy České republiky.
§5
Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni:
a) zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumí
1. zaměstnanci v pracovním poměru,
2. příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky,
Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce
bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky
a informace3) a vojáci z povolání4) (dále jen „příslušníci“),
3. státní zaměstnanci podle služebního zákona11),
4.3. členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci,
za kterou jsou jím odměňováni,
5.4. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na
základě dohody o provedení práce,
6.5. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,
7.6. soudci,
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8.7. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí
nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří
jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena
zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako
dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,
9.8. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu České republiky,
10.9. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu,
členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, předseda Energetického regulačního
úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady Českého
telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce
práv a zástupce Veřejného ochránce práv,
11.10. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny
do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby
zřízené zvláštním zákonem 12), popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo
statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná
osoba, a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr,
a fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní
nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu
zákoník práce a nejsou uvedeny v bodech 7 až 10 a 18 6 až 9 a 17,
12.11. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
13.12. osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou
vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna
pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí13) (dále jen „osoba pečující a osoba
v evidenci“),
14.13. odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce,
15.14. osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr
nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho
vznik,
16.15. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní
společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou
touto společností odměňováni, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo
pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností
odměňováni,
17.16. prokuristé, pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za příjem
ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,
18.17. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto
orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje
za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů,
19.18. likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem
ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,
20.19. vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v § 167c, jejichž místo
výkonu práce je trvale v České republice,
b) osoby samostatně výdělečně činné.
____________________
3) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
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11) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
12) Například § 14 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění
zákona č. 438/2004 Sb.
13) § 4a písm. b) a c) a § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů.

§ 10
Vznik a zánik pojištění zaměstnanců
(1) Pojištění vzniká zaměstnanci uvedenému v § 5 písm. a)
a) bodě 1 dnem, ve kterém nastoupil do práce, a zaniká dnem skončení pracovního poměru; za
den, ve kterém tento zaměstnanec nastoupil do práce, se považuje též den přede dnem nástupu
do práce, za který příslušela náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat
nekrátí,
b) bodě 2 dnem, ve kterém nastoupil k výkonu služby, a zaniká dnem skončení služebního
poměru,
c) bodě 3 dnem nástupu služby a zaniká dnem skončení služebního poměru,
d) c) bodě 4 3 dnem započetí práce pro družstvo a zaniká dnem skončení členství v družstvu,
e) d) bodě 5 4, jde-li o zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti, dnem,
ve kterém poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti začal vykonávat sjednanou práci,
a zaniká dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána,
f) e) bodě 6 5 dnem, ve kterém nastoupil do práce, a zaniká dnem skončení pracovního
vztahu; jde-li však o smluvního zaměstnance, pojištění vzniká dnem, ve kterém začal
vykonávat práci pro smluvního zaměstnavatele, a zaniká dnem ukončení výkonu práce pro
smluvního zaměstnavatele,
g) f) bodě 7 6 dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skončení výkonu funkce soudce,
h) g) bodě 8 7 dnem, od něhož náleží odměna za výkon funkce vyplácená členům
zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo
městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro
výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva
nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě
uvolnění členové zastupitelstva, a zaniká dnem skončení této funkce nebo zánikem mandátu
člena zastupitelstva. Plní-li dosavadní starosta, místostarosta, primátor nebo náměstek
primátora úkoly po uplynutí volebního období až do dne konání ustavujícího zasedání nově
zvoleného zastupitelstva nebo vykonává-li dosavadní starosta, místostarosta, primátor nebo
náměstek primátora svěřené pravomoci do zvolení nového starosty, místostarosty, primátora
nebo náměstka primátora a je mu vyplácena odměna uvedená ve větě první, trvá mu účast na
pojištění ještě po dobu, po kterou mu náleží tato odměna; to platí obdobně pro hejtmana kraje,
náměstka hejtmana, primátora hlavního města Prahy a náměstka primátora hlavního města
Prahy,
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i) h) bodě 9 8 dnem zvolení a zaniká dnem uplynutí volebního období, popřípadě dnem
zániku mandátu,
j) i) bodech 10 a 11 9 a 10 dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skončení výkonu funkce,
k) j) bodě 12 11 dnem, ve kterém začal dobrovolný pracovník poskytovat pečovatelskou
službu, a zaniká dnem, kdy přestal být dobrovolným pracovníkem pečovatelské služby,
l) k) bodě 13 12 dnem, od něhož náleží odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní
ochraně dětí13), a zaniká dnem, od něhož tato odměna nenáleží z jiných důvodů, než je
dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa,
m) l) bodě 14 13 dnem zařazení do práce a zaniká dnem odvolání z výkonu práce,
n) m) bodě 15 14 dnem započetí výkonu práce a zaniká dnem ukončení výkonu práce.
o) n) bodě 16 15 dnem, ve kterém začal konat práci pro společnost, a zaniká dnem ukončení
této práce,
p) o) bodě 17 16 dnem, ve kterém fyzická osoba ustanovená prokuristou začala s výkonem
činnosti prokuristy, a zaniká dnem, kterým ukončila činnost prokuristy, za kterou je
odměňována,
q) p) bodě 18 17 dnem zahájení činnosti člena kolektivního orgánu právnické osoby, a zaniká
dnem ukončení této činnosti,
r) q) bodě 19 18 dnem, kdy fyzická osoba jmenovaná likvidátorem začala s výkonem činnosti
likvidátora, a zaniká dnem ukončení výkonu funkce likvidátora,
s) r) bodě 20 19 dnem, ve kterém nastoupil do práce, a zaniká dnem ukončení práce nebo
dnem odvolání z pracovního místa vedoucího organizační složky.
(2) Jestliže sjednaná částka započitatelného příjmu přestane dosahovat rozhodného
příjmu z důvodu a) změny sjednané částky započitatelného příjmu, zaniká účast zaměstnance
na pojištění dnem předcházejícím dni, od kterého k této změně došlo, b) zvýšení rozhodného
příjmu podle § 6 odst. 5 věty druhé, zaniká účast zaměstnance na pojištění podle § 6 dnem
předcházejícím dni, od kterého k tomuto zvýšení došlo.
(3) Jestliže v zaměstnání malého rozsahu dojde ke sjednání započitatelného příjmu v
částce alespoň rozhodného příjmu anebo sjednaný započitatelný příjem bude alespoň na tuto
částku zvýšen, vzniká pojištění ode dne, od něhož byl započitatelný příjem na takovou částku
sjednán nebo zvýšen.
(4) Uzavřel-li zaměstnanec uvedený v § 5 písm. a) bodě 1 po skončení pracovního
poměru další pracovní poměr k témuž zaměstnavateli tak, že oba pracovní poměry na sebe
bezprostředně navazují, nedochází k zániku pojištění z důvodu skončení předchozího
pracovního poměru, pokud v dalším pracovním poměru jsou splněny podmínky účasti na
pojištění; v tomto případě se má za to, že pojištění trvá bez přerušení. To platí obdobně pro
pojištěnce uvedené v § 5 písm. a) bodech 4 až 11 a 18 3 až 10 a 17.
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(5) Pojištění smluvního zaměstnance, který je povinně účasten důchodového pojištění
ve státě, kde má sídlo jeho zaměstnavatel, vzniká dnem následujícím po dni, kterým uplynulo
270 kalendářních dnů trvání zaměstnání na území České republiky, a zaniká dnem skončení
výkonu zaměstnání na území České republiky; pro zápočet kalendářních dnů doby výkonu
zaměstnání na území České republiky do doby 270 kalendářních dnů v období 2 let přede
dnem zahájení posledního zaměstnání na území České republiky platí § 6 odst. 4 obdobně.
(6) Pojištění smluvního zaměstnance, který je povinně účasten důchodového pojištění
ve státě, kde má sídlo jeho zaměstnavatel, vzniká dnem zahájení výkonu práce na území
České republiky též v případě, že smluvní zaměstnavatel nedoloží, že smluvní zaměstnanec je
povinně účasten důchodového pojištění ve státě, kde má sídlo jeho zaměstnavatel. Vzniklo-li
pojištění smluvního zaměstnance podle věty první, zaniká pojištění dnem následujícím po dni,
ve kterém bylo doloženo, že smluvní zaměstnanec je povinně účasten důchodového pojištění
ve státě, kde má sídlo jeho zaměstnavatel; ustanovení odstavce 5 tím přitom není dotčeno.
Pojištění zaměstnance zaměstnaného u zaměstnavatele se sídlem na území České republiky,
jehož místo výkonu práce je trvale v cizině a který má trvalý pobyt na území České republiky
nebo jiného členského státu Evropské unie, vzniká dnem zahájení výkonu práce v cizině též v
případě, že zaměstnavatel tohoto zaměstnance nedoloží, že tento zaměstnanec je povinně
účasten důchodového pojištění v cizině. Vzniklo-li pojištění zaměstnance podle věty třetí,
zaniká pojištění dnem následujícím po dni, ve kterém bylo doloženo, že zaměstnanec je
povinně účasten důchodového pojištění ve státě, ve kterém má trvale místo výkonu práce.
(7) Pojištění zahraničního zaměstnance vzniká dnem, který uvedl v přihlášce k účasti
na pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém byla přihláška k pojištění podána, a zaniká dnem
skončení dobrovolné účasti na důchodovém pojištění nebo dnem skončení zaměstnání na
území České republiky nebo prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo ve stanovené
lhůtě nebo výši podle zvláštního právního předpisu1) zaplaceno pojistné, anebo dnem
uvedeným v odhlášce z pojištění, ne však dříve než dnem, ve kterém byla tato odhláška
podána.
(8) Jestliže v době trvání pojištění nastoupí zaměstnanec výkon trestu odnětí svobody
nebo zabezpečovací detence, dosavadní pojištění dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody
zaniká a opětovně vznikne dnem nástupu do zaměstnání po skončení výkonu trestu odnětí
svobody.
§ 39
(1) Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z
důvodu
a) ošetřování
1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo
2. jiného člena domácnosti29), jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje
nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže
její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou
osobou, nebo
b) péče o dítě mladší 10 let, protože
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1. školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v
jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z
nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné
nepředvídané události,
2. dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního
dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní
péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo
3. fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace
uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto
nemůže o dítě pečovat.
(2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se
zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let
rodičem. Pro účely tohoto zákona se v případě rozvodu manželství a svěření dítěte soudem do
společné nebo do střídavé výchovy30) obou rodičů za domácnost považuje domácnost každého
z těchto rodičů.
(3) Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně,
jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v
mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek podle zvláštního právního předpisu31); to
neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57
odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě
pečovat.
(4) V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a jen jednomu z
oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování (péče)
vystřídají. Vystřídání podle věty první je možné jen jednou; u zaměstnance, který takto
převzal ošetřování (péči), se podmínky nároku na ošetřovné posuzují ke dni převzetí
ošetřování (péče). Změna druhu onemocnění (diagnózy) se nepovažuje za nový případ
ošetřování.
(5) Nárok na ošetřovné nemají
a) příslušníci,
b) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě
dohody o provedení práce,
c) domáčtí zaměstnanci,
d) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
e) odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce,
f) pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá výlučně do období
školních prázdnin nebo prázdnin,
g) zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,
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h) zahraniční zaměstnanci,
i) členové kolektivních orgánů právnické osoby uvedení v § 5 písm. a) bodě 18 17.
(6) Nárok na výplatu ošetřovného nemá zaměstnanec v době prvních 14 kalendářních
dní dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény a v období od 1. ledna 2012 do
31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo
nařízené karantény.
§ 42
(1) Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství má
a) těhotná zaměstnankyně, která je převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím
konala, je podle zvláštních právních předpisů32) zakázána těhotným ženám nebo podle
rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její těhotenství,
b) zaměstnankyně, která je v období do konce devátého měsíce po porodu převedena na jinou
práci, protože práce, kterou předtím konala, je podle zvláštních právních předpisů32) zakázána
matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře
ohrožuje její zdraví nebo mateřství,
c) zaměstnankyně, která kojí a je převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím
konala, je podle zvláštních právních předpisů32) zakázána kojícím ženám nebo podle
rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její zdraví nebo schopnost kojení,
d) těhotná příslušnice, příslušnice do konce devátého měsíce po porodu nebo příslušnice,
která kojí, jestliže podle zvláštních právních předpisů33) byla odvolána z dosavadního
služebního místa, neboť to vyžaduje její bezpečnost a ochrana zdraví při práci, a byla
ustanovena na jiné služební místo,
pokud dosahuje bez svého zavinění nižšího započitatelného příjmu, než před tímto
převedením na jinou práci nebo ustanovením na jiné služební místo. Ke snížení
započitatelného příjmu z důvodu kratší pracovní doby nebo doby služby se nepřihlíží.
(2) Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství má za podmínek
uvedených v odstavci 1 také těhotná zaměstnankyně nebo příslušnice činná v uměleckém
oboru, která je převedena na jinou práci nebo ustanovena na jiné služební místo, protože
z důvodu těhotenství nemůže veřejně vystupovat.
(3) Pro účely nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se považuje
za převedení na jinou práci nebo ustanovení na jiné služební místo také úprava pracovních
podmínek spočívající
a) ve snížení množství požadované práce a pracovního tempa, popřípadě zproštění výkonu
některých prací, kterým se odstraní příčiny, na základě kterých je taková práce zakázána
těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo kojícím ženám,
nebo která ohrožuje těhotenství ženy, její zdraví, mateřství nebo kojení,
b)
v přeložení k výkonu práce do jiného místa nebo k převedení na jiné pracoviště z
důvodu, že práce na dosavadním pracovišti je zakázána těhotným ženám, matkám do konce
devátého měsíce po porodu nebo kojícím ženám, nebo ohrožuje těhotenství ženy, její zdraví,
mateřství nebo kojení,
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c) ve zproštění výkonu noční práce (služby v noci).
(4) Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nemá zaměstnankyně,
pokud je
a) činná na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě dohody o provedení práce,
b) odsouzenou ve výkonu trestu odnětí svobody zařazenou do práce nebo je zařazena do práce
ve výkonu zabezpečovací detence,
c) účastna pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,
d) dobrovolnou pracovnicí pečovatelské služby,
e) žákyní nebo studentkou, pokud zaměstnání spadá výlučně do období školních prázdnin
nebo prázdnin,
f) zahraničním zaměstnancem,
g) členkou kolektivních orgánů právnické osoby uvedenou v § 5 písm. a) bodě 18 17.
____________________
32) § 37 odst. 1 písm. b) a § 153 zákoníku práce.
§ 100 služebního zákona.
Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím
ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství
výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.
33) § 25 odst. 3 a 6 a § 85 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb.
§ 41 odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb.
Vyhláška č. 432/2004 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím
do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí.

§ 82
Věcná příslušnost
(1) Pojištění provádějí
a) okresní správy sociálního zabezpečení a Česká správa sociálního zabezpečení, jde-li o
pojištěnce uvedené v § 5 písm. a) bodech 1, 3 až 13 a 15 až 20 12 a 14 až 19, s výjimkou
pojištěnců vykonávajících pojištěnou činnost ve vazbě, (dále jen "zaměstnané osoby") a o
pojištěnce uvedené v § 5 písm. b),
b) Ministerstvo obrany, jde-li o vojáky z povolání,
c) Ministerstvo vnitra, jde-li o příslušníky Policie České republiky a příslušníky Hasičského
záchranného sboru České republiky,
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d) Vězeňská služba České republiky, jde-li o příslušníky Vězeňské služby České republiky a
jde-li o odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce, osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce a pojištěnce vykonávající pojištěnou činnost ve
vazbě (dále jen "odsouzené osoby"),
e) Generální ředitelství cel, jde-li o příslušníky Celní správy České republiky,
f) Generální inspekce bezpečnostních sborů, jde-li o příslušníky Generální inspekce
bezpečnostních sborů,
g) Bezpečnostní informační služba, jde-li o příslušníky Bezpečnostní informační služby,
h) Úřad pro zahraniční styky a informace, jde-li o příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a
informace.
(2) Vznikl-li nárok na dávku v ochranné lhůtě, provádí pojištění ten orgán
nemocenského pojištění, který byl příslušný k provádění pojištění z té pojištěné činnosti, z níž
ochranná lhůta plyne, pokud se nestanoví jinak v odstavci 3 nebo 4.
(3) Je-li fyzická osoba současně účastna pojištění jako pojištěnec uvedený v odstavci 1
písm. a) i jako pojištěnec uvedený v odstavci 1 písm. b) až h) a uplatňuje nárok na dávky z
obou těchto pojištění, vyplácejí dávky ty orgány nemocenského pojištění, které jsou příslušné
k provádění pojištění příslušníků; tyto orgány plní přitom úkoly, které má vůči pojištěncům
uvedeným v odstavci 1 písm. a) okresní správa sociálního zabezpečení a které se týkají
stanovení výše a výplaty dávek, krácení nebo odnětí nemocenského při porušení režimu
dočasně práce neschopného pojištěnce a při nesplnění povinnosti součinnosti při kontrole
dodržování tohoto režimu podle § 64 odst. 1 písm. b) a regresní náhrady.
(4) Kontrolu dočasné pracovní neschopnosti podle § 74 odst. 1 pojištěnce, který byl
příslušníkem a jehož dočasná pracovní neschopnost vznikla v průběhu služebního poměru a
trvá i po jeho skončení nebo vznikla po skončení služebního poměru v ochranné lhůtě, a
posuzování pracovní schopnosti po uplynutí podpůrčí doby (§ 66) u tohoto pojištěnce provádí
okresní správa sociálního zabezpečení, a to vždy na základě žádosti příslušného služebního
orgánu.
(5) V případě zákazu rozhodovat podle § 79 odst. 1 písm. c) stanoveného služebními
orgány uvedenými v § 81 odst. 3 písm. e), f) nebo g) mohou tyto orgány požádat okresní
správu sociálního zabezpečení, aby rozhodování ve věcech dočasné pracovní neschopnosti a
potřeby ošetřování převzala místo těchto služebních orgánů; okresní správa sociálního
zabezpečení je povinna této žádosti vyhovět. Pojištěnce o tomto převzetí informují tyto
služební orgány.
§ 92
(1) Úkoly zaměstnavatelů v pojištění plní v rozsahu dále stanoveném
a) zaměstnavatelé, kteří jsou povinni se přihlásit do registru zaměstnavatelů (§ 93 a 123),
b) služební útvary,
c) věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence, jde-li o odsouzené osoby.
(2) Úkoly zaměstnavatelů uvedených v odstavci 1 písm. a) plní u
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a) zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnavatel, k němuž jsou v pracovním poměru,
b) státních zaměstnanců podle služebního zákona služební úřad, v němž je státní zaměstnanec
zařazen k výkonu státní služby,
c)b) členů družstev družstvo, jehož jsou členy, jestliže mimo pracovněprávní vztah
vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni,
d)c) zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení
práce zaměstnavatel, který uzavřel se zaměstnancem tuto dohodu,
e)d) pracovníků v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů
zaměstnavatel, který uzavřel s pracovníkem tento vztah,
f)e) soudců soud, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce,
g)f) členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí
nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří
jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena
zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako
uvolnění členové zastupitelstva, útvar, který vyřizuje pracovní záležitosti zaměstnanců těchto
územních samosprávných celků,
h)g) poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Kancelář Poslanecké
sněmovny a u senátorů Senátu Parlamentu České republiky Kancelář Senátu,
i)h) členů vlády orgán, který členům vlády vyplácí plat,
j)i) prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu Nejvyšší kontrolní úřad,
k)j) členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání, předsedy Energetického regulačního úřadu Energetický regulační úřad, členů Rady
Ústavu pro studium totalitních režimů Ústav pro studium totalitních režimů a u členů Rady
Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad,
l)k) finančního arbitra a zástupce finančního arbitra Kancelář finančního arbitra,
m)l) Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného
ochránce práv,
n)m) osob uvedených v § 5 písm. a) bodě 11 10 správní úřad nebo právnická osoba uvedená
v tomto ustanovení anebo ten, kdo má u osob vykonávajících veřejnou funkci postavení
zaměstnavatele,
o)n) dobrovolných pracovníků pečovatelské služby právnická osoba, která těmto
pracovníkům vyplácí odměnu za výkon pečovatelské služby,
p)o) osob pečujících a osob v evidenci orgán, který vyplácí odměnu pěstouna podle zvláštního
právního předpisu13),
q)p) osob uvedených v § 5 písm. a) bodě 15 14 ten, pro něhož jsou tyto osoby činné,
r)q) smluvních zaměstnanců smluvní zaměstnavatel.
s)r) společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným tato společnost,
t)s) komanditistů komanditní společnosti tato společnost,
u)t) ředitelů obecně prospěšné společnosti tato společnost,
v)u) prokuristů zaměstnavatel, který je zmocnil prokurou,
w)v) likvidátorů ten, kdo likvidátorovi vyplácí příjem z činnosti likvidátora,
x)w) členů kolektivních orgánů právnické osoby uvedených v § 5 písm. a) bodě 18 17 tato
právnická osoba,
y)x) vedoucích organizačních složek právnické osoby uvedených v § 5 písm. a) bodě 20 19
tato organizační složka.
____________________
13) § 4a písm. b) a c) a § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů.
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§ 182
Účast státních zaměstnanců [§ 5 písm. a) bod 3] na pojištění vzniká nejdříve dnem
účinnosti služebního zákona.
*****
Části textu zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, v platném znění
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§3
Okruh pojištěných osob
(1) Úrazového pojištění se při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastní
zaměstnanci, jimiž se rozumí
a) zaměstnanci v pracovním poměru,
b) státní zaměstnanci podle služebního zákona2),
c)b) členové družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k
družstvu, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou
jím odměňováni,
d)c) zaměstnanci činní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
e)d) pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů činní na
území České republiky,
f)e)
soudci,
g)f) členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí
nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří
jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena
zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávali funkci ve stejném rozsahu jako
dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,
h)g) poslanci Poslanecké sněmovny, senátoři Senátu Parlamentu České republiky,
i)h) členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu,
členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Českého
telekomunikačního úřadu, předseda Energetického regulačního úřadu, finanční arbitr,
zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,
j)i)
osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce
vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené
zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního
orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba a
jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a fyzické
osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo
služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu
zákoník práce a nejsou uvedeny pod písmeny f) až i)e) až h),
k)j) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
l)k) osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou
vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna
pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí3),
m)l) odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce,
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n)m) osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr
nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho
vznik.
(2) Zaměstnanci jsou účastni úrazového pojištění, jestliže vykonávají zaměstnání
a) na území České republiky; za výkon zaměstnání na území České republiky se považuje
i přechodný výkon zaměstnání mimo území České republiky, je-li místo výkonu
zaměstnání trvale v České republice, nebo
b) v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, pokud místo výkonu
zaměstnání je trvale v cizině a nejsou povinně pojištěni podle předpisu státu, ve kterém
trvale vykonávají zaměstnání, a mají, s výjimkou státních příslušníků jiných členských
států Evropské unie (dále jen „členský stát“), trvalý pobyt na území České republiky.
(3) Vykonává-li zaměstnanec více zaměstnání, z nichž každé zakládá účast
na úrazovém pojištění, je pojištěn z každého z těchto zaměstnání.
____________________
2) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3) § 4a písm. b) a c) a § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů.

§5
Vznik a zánik úrazového pojištění
(1) Úrazové pojištění vzniká zaměstnanci uvedenému v § 3
a) písmenech a) a e) d) dnem, ve kterém nastoupil do práce, a zaniká dnem skončení
pracovního poměru,
b) písmenu b) dnem nástupu služby a zaniká dnem skončení služebního poměru,
c) b) písmenu c) b) dnem započetí práce pro družstvo a zaniká dnem skončení členství v
družstvu,
d) c) písmenu d) c) dnem,
1. ve kterém poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti začal vykonávat sjednanou práci,
a zaniká dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána,
2. ve kterém po uzavření dohody o provedení práce začal vykonávat sjednanou práci, a zaniká
dnem, kdy tuto práci ukončil,
e) d) písmenu f) e) dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skončení výkonu funkce soudce,
f) e) písmenu g) f) dnem, od něhož náleží odměna za výkon funkce vyplácená členům
zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo
městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro
výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva
nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě
uvolnění členové zastupitelstva, a zaniká dnem, od něhož tato odměna nenáleží. Plní-li
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dosavadní starosta úkoly po uplynutí volebního období až do dne konání ustavujícího
zasedání nově zvoleného zastupitelstva a je mu vyplácena odměna uvedená ve větě první, trvá
mu účast na úrazovém pojištění ještě po dobu, po kterou mu náleží tato odměna; to platí
obdobně pro hejtmana kraje a primátora hlavního města Prahy,
g) f) písmenu h) g) dnem zvolení a zaniká dnem uplynutí volebního období, popřípadě dnem
zániku mandátu,
h) g) písmenech i) a j) h) a i) dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skončení výkonu
funkce,
i) h) písmenu l) k) dnem, od něhož náleží odměna pěstouna podle zvláštního právního
předpisu3), a zaniká dnem, od něhož tato odměna nenáleží z jiných důvodů, než je dočasná
pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa,
j) i) písmenu m) l) dnem zařazení do práce a zaniká dnem odvolání z výkonu práce,
k) j) písmenu n) m) dnem započetí výkonu práce a zaniká dnem ukončení výkonu práce.
(2) Jestliže v době trvání úrazového pojištění nastoupí zaměstnanec výkon trestu
odnětí svobody nebo výkon zabezpečovací detence, dosavadní úrazové pojištění dnem
nástupu výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu zabezpečovací detence zaniká a opětovně
vznikne dnem nástupu do zaměstnání nebo funkce po skončení výkonu trestu odnětí svobody
nebo výkonu zabezpečovací detence.
§6
Oprávněný
Oprávněným se rozumí pozůstalý, osoba, která vynaložila náklady spojené s léčením
podle § 25, a osoba, která vynaložila náklady spojené s pohřbem podle § 26.
§7
Zaměstnavatel
Zaměstnavatelem se rozumí právnická osoba, fyzická osoba nebo organizační složka
státu, která se podle předpisů o nemocenském pojištění považuje za zaměstnavatele nebo
která zaměstnává alespoň jednu osobu vykonávající zaměstnání v pracovním poměru nebo
na základě dohody o pracovní činnosti, které nezakládá účast na nemocenském pojištění, nebo
alespoň jednu osobu konající práce na základě dohody o provedení práce a služební úřad,
v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby.
*****
Části textu zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu
bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, v platném znění s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění
§3
(1) Zřizuje se Ústav se sídlem v Praze.
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(2) Ústav je organizační složkou státu, do jejíž správním úřadem, do jehož činnosti
lze zasahovat pouze na základě zákona.
(3) Ústav je účetní jednotkou. Činnost Ústavu je hrazena ze samostatné kapitoly
státního rozpočtu.
§9
(1) Do působnosti Rady náleží
a) stanovit metody pro naplňování úkolů Ústavu,
b) jmenovat a odvolávat ředitele a dohlížet na jeho činnost,
c) schvalovat organizační řád Ústavu a další vnitřní předpisy Ústavu,
c) schvalovat vnitřní předpisy Ústavu s výjimkou organizačního řádu Ústavu,
d) schvalovat roční plán činnosti Ústavu,
e) zřizovat vědeckou radu jako odborný poradní orgán ředitele pro badatelskou činnost
Ústavu a na návrh ředitele jmenovat její členy a schvalovat její jednací řád,
f) schvalovat podklady pro návrh rozpočtu a závěrečného účtu Ústavu,
g) schvalovat výroční zprávu o činnosti Ústavu a předkládat ji k projednání Senátu,
h) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí Ústavu,
i) sledovat a vyhodnocovat zabezpečení přístupu k dokumentům a archiváliím uloženým
v Archivu a výsledky předkládat jednou ročně k projednání Senátu.
(2) Rada je oprávněna požádat vládu ve výjimečných případech o diplomatickou
podporu při získávání přístupu k důležitým dokumentům uchovávaným v archivech cizích
států, které se týkají zaměření Ústavu.
§ 11
(1) V čele Ústavu stojí ředitel. Řediteli přísluší
a) zajišťovat zpracování podkladů pro všechny záležitosti, jež jsou v působnosti Rady,
předkládat tyto záležitosti k projednání a rozhodnutí Radě a vykonávat rozhodnutí Rady,
b) účastnit se jednání Rady; je oprávněn požádat předsedu Rady o svolání jejího zasedání
s návrhem pořadu jednání,
c) po projednání s Radou jmenovat a odvolávat ředitele Archivu.
(2) Předpokladem pro výkon funkce ředitele je jeho spolehlivost, bezúhonnost
a ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.
*****
Části textu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících
zákonů (zákon o léčivech), v platném znění s vyznačením navrhovaných změn
a doplnění
§ 13
Státní ústav pro kontrolu léčiv
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(1) Státní ústav pro kontrolu léčiv se sídlem v Praze (dále jen „Ústav“) je správním
úřadem s celostátní působností podřízeným Ministerstvu zdravotnictví. V čele Ústavu stojí
ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví, pokud zvláštní zákon nestanoví
jinak25).
a)

b)

c)

d)

e)

(2) Ústav v oblasti humánních léčiv
vydává
1. rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejích změnách, prodloužení, převodu,
pozastavení a zrušení, rozhodnutí o převzetí registrace, rozhodnutí o povolení souběžného
dovozu, rozhodnutí o zabrání léčivého přípravku,
2. povolení k výrobě léčivých přípravků, povolení k výrobě transfuzních přípravků
a surovin pro další výrobu, povolení k činnosti kontrolní laboratoře a povolení k distribuci
léčivých přípravků, rozhoduje o změně, pozastavení a zrušení vydaných povolení,
3. certifikáty provozovatelům, kterými osvědčuje splnění podmínek správné výrobní praxe,
správné distribuční praxe, správné klinické praxe, správné lékárenské praxe a správné
praxe prodejců vyhrazených léčivých přípravků,
4. certifikáty provozovatelům provádějícím neklinické studie bezpečnosti léčiv, kterými
osvědčuje splnění podmínek správné laboratorní praxe,
5. stanovisko k léčivu, které je integrální součástí zdravotnického prostředku, a to
na žádost autorizované osoby podle zvláštních právních předpisů26),
6. stanovisko k návrhu specifického léčebného programu v rozsahu uvedeném v § 49,
7. stanovisko k použití léčivé látky nebo pomocné látky pro humánní použití neuvedené
v seznamu stanoveném prováděcím právním předpisem,
8. závazné stanovisko k technickému a věcnému vybavení zdravotnického zařízení, v němž
bude poskytována lékárenská péče podle zákona o zdravotních službách9),
9. souhlas podle § 77 odst. 1 písm. i) k uskutečnění dovozu ze třetí země léčivého
přípravku, který není registrován v žádném členském státě ani v rámci Evropské unie,
10. odborné stanovisko, na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví, k povolení
distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku
nebo použití registrovaného humánního léčivého přípravku způsobem, který není
v souladu s rozhodnutím o registraci za podmínek stanovených v § 8 odst. 6,
povoluje klinické hodnocení léčivých přípravků, vyjadřuje se k ohlášenému klinickému
hodnocení a rozhoduje o ukončení, případně pozastavení klinického hodnocení, v případě
multicentrických klinických hodnocení probíhajících souběžně v několika členských
státech a v České republice formuluje jednotné stanovisko za Českou republiku,
v případě ohrožení života nebo zdraví osob, zejména v případě zjištění závažných
nežádoucích účinků léčivého přípravku nebo podezření z jeho závažných nežádoucích
účinků anebo v případě zjištění závady nebo podezření ze závady v jakosti léčiva vydává
1. dočasné opatření o pozastavení používání léčiva nebo pomocné látky určené
pro přípravu léčivých přípravků nebo pozastavení uvádění léčiva nebo takové pomocné
látky do oběhu, nebo
2. dočasné opatření o omezení pro uvádění jednotlivých šarží léčiva do oběhu,
v případě ohrožení života nebo zdraví osob, zejména v případě zjištění závažné nežádoucí
reakce nebo závažné nežádoucí události nebo podezření ze závažné nežádoucí reakce
nebo závažné nežádoucí události vydává dočasné opatření o pozastavení nebo omezení
používání transfuzního přípravku; o závažných nežádoucích reakcích a závažných
nežádoucích událostech podává Ústav roční zprávu Komisi, a to vždy do 30. června
následujícího roku,
rozhoduje v případě ohrožení života nebo zdraví osob, zejména v případech zjištění
uvedených v písmenu c) a d), o
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1. stažení léčiva z oběhu, včetně určení rozsahu stažení, a to i v případě, že léčivý
přípravek je uváděn na trh jako jiný výrobek, nebo
2. odstranění léčiva,
f) provádí namátkovou laboratorní kontrolu léčiv a vydává certifikáty na jakost léčiv
a pomocných látek,
g) kontroluje u provozovatelů, dalších osob zacházejících s léčivy, držitelů rozhodnutí
o registraci, osob provádějících zprostředkování humánních léčivých přípravků (dále jen
„zprostředkovatel“), výrobců a dovozců pomocných látek dodržování tohoto zákona.
h) rozhoduje v případech pochybností, zda jde o léčivý přípravek nebo o léčivou látku nebo
o léčivý přípravek podléhající registraci nebo o jiný výrobek, popřípadě zda jde
o homeopatický přípravek, a to na žádost nebo z vlastního podnětu,
i) projednává v prvním stupni v oblasti humánních léčiv správní delikty a provádí opatření při
porušení povinností stanovených tímto zákonem,
j) je orgánem příslušným pro plnění úkolů České republiky v oblasti farmakovigilance
a poskytuje farmakovigilanční informace Komisi a agentuře,
k) hodnotí míru nebezpečí pro ochranu veřejného zdraví při výskytu nežádoucího účinku nebo
závady v jakosti léčivého přípravku, léčivé látky nebo pomocné látky; toto hodnocení
uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,
l) povoluje výjimku umožňující použití neregistrovaného léčivého přípravku pro moderní
terapii ve zdravotnickém zařízení poskytujícím ústavní péči (dále jen „nemocniční
výjimka“) a rozhoduje o ukončení platnosti povolení nemocniční výjimky,
m) spravuje registr léčivých přípravků s omezením.
a)

b)
c)
d)
e)

f)

(3) Ústav v oblasti humánních léčiv dále
provádí monitorování
1. nežádoucích účinků léčivých přípravků, včetně navrhování a případné organizace
neintervenčních poregistračních studií a sledování bezpečnosti léčiv a použití léčivých
přípravků,
2. závažných nežádoucích reakcí a závažných nežádoucích událostí, včetně jejich
hodnocení a provádění příslušných opatření,
naplňuje a vede fond odborných informací o léčivech, včetně údajů vztahujících
se ke spotřebě léčivých přípravků,
zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, popřípadě i ve Věstníku Státního
ústavu pro kontrolu léčiv, které jsou informačními prostředky Ústavu (dále jen „informační
prostředek“), informace uvedené v § 99 a další údaje podle tohoto zákona,
zúčastňuje se přípravy Evropského lékopisu4) a podílí se na přípravě Českého lékopisu,
vydá pro celní orgán podle přímo použitelného předpisu Evropské unie27) závazné
stanovisko k případným opatřením, včetně preventivních v případě, že obdrží jeho sdělení
o přerušení řízení o propuštění zboží do volného oběhu z důvodu podezření, že zboží není
bezpečné nebo není označeno v souladu s právními předpisy nebo mezinárodními
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,
zajišťuje spolupráci v oblasti jakosti, účinnosti a bezpečnosti léčiv s příslušnými orgány
členských států, Komise a agentury, včetně zastupování v pracovních skupinách
a výborech uvedených orgánů, jde-li o výbory podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie23) a správní radu agentury24) jmenuje zástupce po odsouhlasení
Ministerstvem zdravotnictví; na základě vyžádání příslušných orgánů členských států,
Komise a agentury plní Ústav další úkoly; Ústav předá agentuře seznam odborníků
s ověřenými zkušenostmi v hodnocení léčivých přípravků, kteří jsou k dispozici pro plnění
úkolů v pracovních skupinách nebo skupinách odborníků výboru23) společně s uvedením
jejich kvalifikace a specifických oblastí odborných znalostí; tento seznam aktualizuje,
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g) zajišťuje, na základě sdělení Ministerstva zdravotnictví podle § 11 písm. n),
farmakovigilanci a v rámci své působnosti přijímá příslušná opatření,
h) zajišťuje překlad mezinárodně uznané lékařské terminologie pro účely farmakovigilance
do českého jazyka a zveřejňuje ve svém informačním prostředku pokyny o sběru,
ověřování a předkládání zpráv o nežádoucích účincích, včetně technických požadavků
pro elektronickou výměnu farmakovigilančních informací v souladu s mezinárodně
uznanými formáty a pokyny Komise a agentury,
i) vede registr neintervenčních poregistračních studií léčivých přípravků prováděných
v České republice,
j) shromažďuje údaje o používání léčivých přípravků,
k) zajišťuje informační propojení s Evropskou unií a výměnu informací vyžadovaných
předpisy Evropské unie,
l) zavede a udržuje systém jakosti zajišťující vedení záznamů o kvalifikaci a odborné
přípravě zaměstnanců Ústavu, kteří provádějí hodnocení, kontrolu a rozhodují podle tohoto
zákona, včetně popisu jejich povinností, odpovědností a požadavků na odbornou přípravu,
m) vede evidenci
1. registrovaných léčivých přípravků a její změny oznamuje každoročně Komisi a ostatním
členským státům,
2. provozovatelů, kterým byl udělen certifikát,
3. provedených kontrol u těchto provozovatelů,
4. etických komisí v České republice,
n) zřizuje a provozuje centrální datové úložiště pro sběr a zpracování elektronicky
předepisovaných léčivých přípravků (dále jen „centrální úložiště elektronických receptů“),
o) vede registr zprostředkovatelů, který je informačním systémem veřejné správy,
p) provádí nebo propaguje informační kampaně pro veřejnost zaměřené mimo jiné
na nebezpečnost padělaných léčivých přípravků a rizika spojená s léčivými přípravky
dodávanými nelegálním zásilkovým výdejem s využitím elektronických prostředků (dále
jen „zásilkový výdej s využitím elektronických prostředků“), a to zejména ve spolupráci
s Komisí, agenturou a příslušnými orgány členských států.
____________________
4) Úmluva pro vypracování Evropského lékopisu a Protokolu k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu,
vyhlášená pod č. 255/1998 Sb.
9) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách).
23) Například nařízení Rady (ES) č. 141/2000, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 a
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006.
24) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004.
25) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
26) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se
mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
27) Nařízení Rady (EHS) č. 339/93.
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§ 16
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
(1) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv se sídlem v Brně (dále
jen „Veterinární ústav“) je správním úřadem s celostátní působností, podřízeným Ústřední
veterinární správě. V čele Veterinárního ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ústřední
ředitel Státní veterinární správy, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak25).
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)

(2) Veterinární ústav v oblasti veterinárních léčiv
vydává
1. rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejích změnách, prodloužení, převodu,
pozastavení a zrušení, rozhodnutí o povolení souběžného dovozu, rozhodnutí o zabrání
léčivého přípravku; jde-li o rozhodnutí o registraci veterinárních imunologických léčivých
přípravků, vydává takové rozhodnutí s ohledem na opatření v oblasti ochrany před
nákazami zvířat a jejich zdolávání stanovená podle zvláštního právního předpisu18),
2. povolení k výrobě léčivých přípravků, včetně medikovaných krmiv a veterinárních
autogenních vakcín, povolení k činnosti kontrolní laboratoře a povolení k distribuci,
rozhoduje o změně, pozastavení nebo zrušení povolení vydaných podle tohoto zákona,
3. certifikáty podle § 13 odst. 2 písm. a) bodu 3 obdobně,
4. stanovisko k použití neregistrovaného léčivého přípravku při poskytování veterinární
péče a k použití léčivé látky nebo pomocné látky pro veterinární použití neuvedené
v seznamu stanoveném prováděcím právním předpisem,
5. rozhodnutí o povolení dovozu léčivých přípravků registrovaných v jiném členském
státě,
povoluje klinické hodnocení léčivých přípravků a rozhoduje o ukončení, případně
pozastavení klinického hodnocení,
v případě ohrožení zdraví nebo života zvířat, nebo zdraví osob nebo ohrožení životního
prostředí, zejména v případě zjištění nežádoucího účinku léčivého přípravku
nebo podezření z jeho nežádoucího účinku anebo v případě zjištění závady nebo podezření
ze závady v jakosti léčiva vydává dočasné opatření podle § 13 odst. 2 písm. c) obdobně,
rozhoduje v případě ohrožení zdraví nebo života zvířat, nebo zdraví osob nebo ohrožení
životního prostředí o opatřeních podle § 13 odst. 2 písm. e) obdobně,
provádí kontrolu v oblasti veterinárních léčiv podle § 13 odst. 2 písm. f) a g) obdobně,
rozhoduje v případech pochybností podle § 13 odst. 2 písm. h) obdobně,
projednává v prvním stupni v oblasti veterinárních léčiv správní delikty, pokud je
neprojednává krajská veterinární správa podle § 17 písm. c), a provádí opatření při
porušení povinností stanovených tímto zákonem.

(3) Veterinární ústav v oblasti veterinárních léčiv dále
a) provádí monitorování poměru rizika a prospěšnosti léčivých přípravků zahrnující
monitorování nežádoucích účinků, včetně nedostatečné účinnosti, používání mimo rozsah
rozhodnutí o registraci, rizik plynoucích z léčivých přípravků pro životní prostředí
a dostatečnosti ochranných lhůt léčivých přípravků,
b) naplňuje a vede fond odborných informací o léčivech, včetně údajů o spotřebě léčivých
přípravků,
c) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, popřípadě i ve Věstníku Ústavu
pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, které jsou informačními prostředky
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Veterinárního ústavu (dále jen „informační prostředek Veterinárního ústavu“), informace
uvedené v § 99 a další údaje podle tohoto zákona,
d) zúčastňuje se přípravy Evropského lékopisu4) a podílí se na přípravě Českého lékopisu,
e) vydává závazné stanovisko podle § 13 odst. 3 písm. e) obdobně,
f) zajišťuje spolupráci podle § 13 odst. 3 písm. f) obdobně; zástupce jmenuje po odsouhlasení
Ministerstvem zemědělství,
g) provádí vyšetření vzorků živočišných produktů a krmiv v rámci monitoringu nepovolených
látek a přípravků nebo zbytků látek s farmakologickým účinkem nebo jejich metabolitů17),
h) provádí u fyzických nebo právnických osob kontrolu nad předepisováním, výdejem
a používáním léčivých přípravků, včetně medikovaných krmiv a veterinárních autogenních
vakcín; prostřednictvím předpisů pro medikovaná krmiva sleduje množství léčiv podaných
ve formě medikovaných krmiv, shromažďuje a vyhodnocuje informace o nežádoucích
účincích či závadách v jakosti veterinárních autogenních vakcín,
i) zajišťuje informační propojení a výměnu informací podle § 13 odst. 3 písm. k) obdobně,
j) zavede a udržuje systém jakosti podle § 13 odst. 3 písm. l) obdobně,
k) vede evidenci podle § 13 odst. 3 písm. m) bodů 1 až 3 obdobně,
l) provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství25a) v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost,
odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém25b).
____________________
17) § 19 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
18) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
25a) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.
25b) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k
podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady
(ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské
politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.

*****
Části textu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§ 63
(1) Pokud orgán veřejné moci nemá z technických důvodů dosud zaveden přístup
k základním registrům, do doby, než bude tento přístup zaveden, se § 5 pro tento orgán
veřejné moci nepoužije.
(2) Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců České republiky
zařazených k výkonu práce v Ministerstvu vnitra zajišťujících přípravu informačního systému
základních registrů přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Správu základních
registrů.
(3) Ředitele Správy základních registrů do doby nabytí účinnosti služebního zákona51)
jmenuje a odvolává ministr vnitra.
(3) Ředitele Správy základních registrů jmenuje a odvolává ministr vnitra.
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(4) Pokud byl agendový informační systém provozován před nabytím účinnosti tohoto
zákona, obdrží správce agendového informačního systému agendové identifikátory fyzických
osob pro svou agendu od správce informačního systému základních registrů, a to na základě
žádosti, která obsahuje údaje, z nichž je možné osobu jednoznačně identifikovat v registru
obyvatel.
(5) Identifikaci fyzické osoby pro přiřazení agendového identifikátoru fyzické osoby
podle odstavce 4 zajistí správce registru obyvatel na základě údajů v žádosti poskytnutých
správcem agendového informačního systému.
____________________
51) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č.
127/2005 Sb.

*****
Části textu zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně
souvisejících zákonů, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§2
(1) V Úřadu práce působí
a) generální ředitelství,
b) krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajské pobočky“); součástí
krajských poboček jsou kontaktní pracoviště.
(2) Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle jiného
zákona1). Krajské pobočky a jejich územní obvody jsou uvedeny v příloze tohoto zákona.
(3) Bližší podmínky organizačního uspořádání Úřadu práce stanoví statut
a organizační řád; statut a organizační řád vydává generální ředitel s předchozím písemným
souhlasem ministra práce a sociálních věcí.
____________________
1) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního
zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.

§3
(1) Úřad práce řídí generální ředitel.
(2) Krajskou pobočku řídí ředitel krajské pobočky.
(3) Jmenování a odvolání generálního ředitele a ředitele krajské pobočky se řídí § 53
odst. 5 služebního zákona2).
____________________
2) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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§3
(1) Úřad práce řídí generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr práce
a sociálních věcí.
(2) Krajskou pobočku řídí ředitel krajské pobočky, kterého jmenuje a odvolává
generální ředitel.
*****
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