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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne ……………….. 2013,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 2/1969 Sb.
Čl. I
V § 12 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb.,
zákona č. 239/2000 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci
textu odstavce se doplňují slova „a postupů podle kontrolního řádu“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o požární ochraně
Čl. II
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona
č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb.,
zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb.,
zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 31 odstavec 2 zní:
„(2) V protokolu o kontrole provedené podle odstavce 1 písm. a) nebo g) orgán
vykonávající státní požární dozor stanoví lhůtu pro podání písemné zprávy o odstranění
nedostatků orgánu vykonávajícímu státní požární dozor.“.
2.
V § 36 odst. 3 se slovo „uvést“ nahrazuje slovem „poznamenat“ a slovo „zápisu“
se nahrazuje slovy „protokolu o kontrole“.
3. V § 76 odst. 1 písm. i) se slovo „závad“ nahrazuje slovem „nedostatků“.
4. V § 76 odst. 7 větě první se slova „závadný stav“ nahrazují slovem „nedostatky“.
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ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. III
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb.,
zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona
č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb.,
zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona
č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb.,
zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona
č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 308/2013 Sb., se mění takto:
1.

V § 3 písm. g) se slova „bodech 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 a 14 přílohy“ nahrazují slovem
„příloze“.

2.

§ 4 zní:
„§ 4

Zaměstnanci České obchodní inspekce pověření plněním jejich kontrolních úkolů
(dále jen „inspektoři“) se při výkonu kontroly prokazují služebním průkazem vydaným
Českou obchodní inspekcí, který je současně jejich pověřením ke kontrole. Vzor služebního
průkazu stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou.“.
3.

§ 6 se včetně poznámek pod čarou č. 3a a 3b zrušuje.

4.

V § 7 odst. 4 se slova „tří dnů“ nahrazují slovy „3 pracovních dnů ode dne seznámení
s uloženým opatřením“.

5.

V § 8 odst. 5 se slova „nejpozději do tří dnů písemné námitky“ nahrazují slovy
„písemné námitky nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým
opatřením“.

6.

V § 9 odstavec 3 zní:
„(3) Inspektor může uložit příkazem na místě kontrolované osobě za méně
závažné porušení některé z povinností uvedených v odstavci 1 pokutu až do výše 5000
Kč.“.

7.

V § 9 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

8.

V § 9 odst. 4 se za slovo „inspektorátu“ vkládají slova „nebo inspektor“ a číslo „4“ se
nahrazuje číslem „2“.

9.

V § 9 odst. 5 se slova „nebo pořádkovou pokutu“ zrušují.
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10.

V § 12 odst. 1 a 3 se slova „a pořádkové pokuty“ zrušují.

11.

V § 12 odst. 2 se slova „nebo pořádkové pokuty“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. IV
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona
č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb.,
zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona
č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,
zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb.,
se mění takto:
1. V § 39 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
2. § 42 odst. 2 písm. a) zní:
„a) provádět úkony potřebné ke zjištění závad a ke zjišťování stavu příčin a následků
závažných provozních nehod (havárií) a závažných pracovních úrazů a přesvědčovat
se u technických pracovníků o jejich znalosti předpisů uvedených v § 41 odst. 1 písm. a),“.
3. V § 42 odstavec 3 zní:
„(3) Báňský inspektor se při výkonu své činnosti prokazuje průkazem vydaným
předsedou Českého báňského úřadu; průkaz je zároveň i pověřením ke kontrole.“.
4. V § 44a odst. 1 písm. f) se slova „nebo podle § 39 odst. 4“ zrušují.
5. V § 44a odst. 2 písm. l) se slova „nebo poruší některou z povinností podle § 39 odst. 4“
zrušují.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o geologických pracích
Čl. V
V § 19 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona
č. 543/1991 Sb. a zákona č. 366/2000 Sb., se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
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ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
Čl. VI
Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti
v ochraně lesa, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona
č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1.

V § 1 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7 zní:
„(5) Úkoly inspekce plní inspektoři. Inspektoři se při výkonu kontroly podle tohoto
zákona nebo podle jiných právních předpisů6) prokazují průkazem inspekce, který
je dokladem o jejich pověření ke kontrole7).
______________________
6)

Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých
zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 350/2011 Sb., o chemických
látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových
plynech, zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7)
§ 4 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

2.

V § 7 odst. 1 se věta první a ve větě druhé slova „se prokazují průkazy inspekce a“
zrušují.

3.

V § 7 se odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušují.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona obecní policii
Čl. VII
V zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona
č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se za § 26a vkládá
nový § 26b, který včetně poznámek pod čarou č. 21 a 22 zní:
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„§ 26b
Na kontrolní činnost prováděnou obecní policií se kontrolní řád21) nevztahuje.
________________________
21)

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. VIII
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., zákona č. 265/2002 Sb.,
zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb.,
zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb.,
zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb.,
zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona
č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb.,
zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb. zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb.,
zákona č. 274/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu
č. 344/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 13 odst. 2 se část věty první za středníkem včetně středníku zrušuje.
2. V § 14 odst. 3 se písmeno f) zrušuje.
3. § 15 zní:
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„§ 15
(1) Pověření zaměstnanci orgánů sociálního zabezpečení jsou oprávněni kontrolovat
plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným tímto
zákonem a zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti; k odstranění zjištěných nedostatků jsou oprávněni ukládat opatření k nápravě
ve stanovené lhůtě. Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné jsou povinni plnit
opatření k nápravě ve stanovené lhůtě.
(2) Pověření zaměstnanci orgánu sociálního zabezpečení provádějící kontrolu podle
odstavce 1 jsou povinni se prokázat průkazem vydaným orgánem sociálního zabezpečení.
Průkaz podle věty první je pověřením ke kontrole plnění povinností uložených
zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným tímto zákonem a zákonem
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Náležitosti
průkazu stanoví prováděcí právní předpis.“.
4. V § 54 odst. 1se slova „§ 13 odst. 2 části věty první za středníkem“ nahrazují slovy
„§ 15 odst. 1 větě druhé“.
5. V § 54 odst. 2 se slova „v § 11 odst. 1 části věty za středníkem, § 12 písm. d), § 13 odst. 2
části věty první za středníkem, a § 15 větě druhé“ nahrazují slovy „v § 11 odst. 1,
§ 12 písm. d) a § 15 odst. 1 větě druhé“.
6. V § 127 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti průkazu pověřených zaměstnanců orgánu
sociálního zabezpečení podle § 15 odst. 2.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
Čl. IX
Přechodná ustanovení
1. Nesplnění nebo porušení povinností zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečně
činné poskytnout potřebnou součinnost orgánům sociálního zabezpečení při kontrole
účetních a dalších podkladů, které jsou rozhodné pro určení výše pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, popřípadě výše záloh, a při
kontrole správnosti určení náhrad mezd a jiných příjmů poskytovaných zaměstnavatelem
po dobu prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013
prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, k němuž
došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí podle právních předpisů
účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, i když došlo ke zjištění tohoto
porušení či nesplnění povinnosti až po nabytí účinnosti tohoto zákona nebo bylo-li řízení
o tomto nesplnění či porušení zahájeno po nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Řízení o pokutě za nesplnění nebo porušení povinností zaměstnavatele nebo osoby
samostatně výdělečně činné poskytnout potřebnou součinnost orgánům sociálního
zabezpečení při kontrole účetních a dalších podkladů, které jsou rozhodné pro určení výše
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, popřípadě
výše záloh, a při kontrole správnosti určení náhrad mezd a jiných příjmů poskytovaných
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zaměstnavatelem po dobu prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012
do 31. prosince 2013 prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo
karantény zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a pravomocně neskončené
před tímto dnem se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. X
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 289/1995 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona
č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona
č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb., se mění takto:
1.

V § 79 odst. 4 písm. t) se číslo „11“ nahrazuje číslem „9“.

2.

V § 80 odst. 1 se slovo „dozírá“ nahrazuje slovem „kontroluje“.

3.

V § 80 se odstavec 4 zrušuje.

4.

V § 81 odst. 1 se slova „stráž přírody zejména z řad dobrovolných pracovníků“ nahrazují
slovy „stráž přírody z řad zaměstnanců orgánů ochrany přírody nebo dobrovolných
spolupracovníků“.

5.

V § 81 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.

6.

V § 85 odst. 1 větě první se slovo „dozírají“ nahrazuje slovem „kontrolují“, slova
„dozírají na“ se nahrazují slovem „kontrolují“ a ve větě druhé se slovo „dozírají“
nahrazuje slovem „kontrolují“.

7.

V § 85 odst. 2 větě první se slovo „dozírá“ zrušuje, slova „na to“ se nahrazují slovy
„kontroluje“ a ve větě druhé se slova „dozírá zejména“ nahrazují slovem „kontroluje“.

8.

V § 85 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Pověření zaměstnanci orgánů ochrany přírody se při výkonu kontrolní činnosti
prokazují průkazem vydaným příslušným orgánem ochrany přírody, který je dokladem
o jejich pověření ke kontrole.“.
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ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. XI
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona
č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb.,
zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb.,
se mění takto:
1.

V § 3 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

2.

V § 3 odst. 3 a 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

3.

V § 14 písm. b) a v § 15 písm. c) se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 2“.

4.

V § 15 písm. j) se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

5.

V § 22 odst. 1 písm. c) se slova „1 a 3“ nahrazují slovy „1 a 2“.

6.

V § 23 odst. 5 se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 2“.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o stavebním spoření
Čl. XII

Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona
České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb.,
zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb. a zákona
č. 303/2013 Sb., se mění takto:
1.

Nadpis pod označením § 15 zní: „Kontrola dodržování podmínek pro poskytování
státní podpory“.

2.

V § 15 odst. 1 se slova „Státní kontrolu“ nahrazují slovem „Kontrolu“ a slova „podle
zvláštního právního předpisu upravujícího státní kontrolu“ se zrušují.

3.

V § 15 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „státní kontroly podle zvláštního
právního předpisu“ nahrazují slovy „kontroly dodržování podmínek pro poskytování
státní podpory“.

4.

V § 15 odst. 4 se slova „státní kontroly“ nahrazují slovy „kontroly dodržování
podmínek pro poskytování státní podpory“.
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5.

V § 15 odst. 6 se slova „státní kontroly“ nahrazují slovy „kontroly dodržování
podmínek pro poskytování státní podpory“.

6.

V § 15a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „státní kontroly“ nahrazují slovem
„kontroly“.

7.

V § 15a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „státní kontroly“ nahrazují slovem
„kontroly“.

8.

V § 15a odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „státní kontroly“ nahrazují slovem
„kontroly“.
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o silniční dopravě
Čl. XIII

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona
č. 304/1997 Sb., zákona č.132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb.,
zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona
č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb.,
zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb.,
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb. a zákona č. 102/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 21e odst. 1 větě první se slova „, a aby ji řidič na požádání předložil kontrolnímu
orgánu“ zrušují.
2. V § 34 odstavec 4 zní:
„(4) Řidič vozidla je povinen umožnit orgánům státního odborného dozoru, obecní policie
a Policie České republiky přístup k záznamovému zařízení a taxametru.“.
3. V § 34 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 31 zní:
„(5) Pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech
silniční dopravy ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru
spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis. Celník se při výkonu
státního odborného dozoru ve věcech silniční dopravy prokazuje způsobem stanoveným
v zákoně o Celní správě České republiky31).
_________________________
31)

§ 20 zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 34 odst. 6 se věty třetí a čtvrtá zrušují.
5. V § 35 odstavec 3 zní:
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„(3) Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy uloží pokutu až do výše 750 000 Kč dopravci,
který provozuje linkovou osobní dopravu bez licence nebo povolení.“.
6. V § 41 odst. 2 se za slova „§ 34 odst. 3“ vkládají slova „, § 34 odst. 5“.
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o zpravodajských službách
Čl. XIV
V zákoně č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění
zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona
č. 530/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 250/2008 Sb.,
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 357/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb.
a zákona č. 186/2013 Sb., se za § 13 vkládá nový § 13a, který zní:
„§ 13a
(1) Jiná zvláštním zákonem stanovená kontrola než podle § 12 a 13 může být
v zařízeních zpravodajské služby vykonána jen se souhlasem jejího ředitele.
(2) Nebude-li souhlas podle odstavce 1 udělen, zajistí zpravodajská služba výkon
kontroly ve své působnosti a podá do 60 dnů ode dne odmítnutí udělení souhlasu zprávu
o výsledku vykonané kontroly kontrolnímu orgánu, který o souhlas požádal, nestanoví-li tento
kontrolní orgán lhůtu delší.
(3) Není-li zpravodajská služba schopna zajistit výkon kontroly ve své působnosti, je
povinna umožnit výkon kontroly kontrolnímu orgánu. Může si však vyhradit zvláštní
podmínky způsobu výkonu takové kontroly.“.
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o Bezpečnostní informační službě
Čl. XV
V § 18 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, se na konci
odstavce 3 doplňuje věta „Kontrolní řád se na kontrolu činnosti Bezpečnostní informační
služby podle této části nepoužije.“.
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o dráhách
Čl. XVI
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, vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb.,
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zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb.,
zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona
č. 102/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 58 odstavec 5 zní:
„(5) Pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech drah
ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru spadá. Náležitosti
průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis.“.
2. § 59 zní:
„§ 59
Provozovatel dráhy a dopravce jsou povinni pověřenou osobu bezplatně dopravit
po dráze a umožnit jí bezplatné použití drážních sdělovacích zařízení.“.
3. § 59a se zrušuje.
4. V § 66 odst. 1 se slova „ a § 53b odst. 1, 2 a 5“ nahrazují slovy „,§ 53b odst. 1, 2 a 5 a § 58
odst. 5“.
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XVII
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.,
zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona
č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb.,
zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona
č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,
zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb.,
zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona
č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb.,
zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb. a zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb.,
zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2011 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona
č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu
č. 344/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 64 odst. 4 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).
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2. V § 65 odst. 2 se část věty první za středníkem včetně středníku zrušuje.
3. V § 65 se odstavce 3 a 4 zrušují.
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna lesního zákona
Čl. XVIII
V § 50 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 27 zrušuje a zároveň se zrušuje označení
odstavce 1.
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. XIX
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.,
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona
č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb.,
zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb.,
zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb.
a zákona č. 196/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 41 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.
2. V § 41 odstavec 3 zní:
„(3) Pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech pozemních
komunikací ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru
spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis.“.
3. V § 41 se odstavce 4 a 5 zrušují.
4. § 42 se zrušuje.
5. V § 46 odst. 2 se slova „§ 41 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 41 odst. 3“.
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna atomového zákona
Čl. XX
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.,
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zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 250/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 1 písm. g) se slova „podle § 39 odst. 5 a osobám přibraným Úřadem
k posouzení odborné stránky kontrolované činnosti“ nahrazují slovy „a inspektorům Evropské
komise42) podle § 39 odst. 4“.
Poznámka pod čarou č. 42 zní:
„42) Čl. 81 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.“.
CELEX: 12012A081

2. V § 39 odst. 1 se slova „a dalších předpisů vydaných na jeho základě“ nahrazují slovy
„, předpisů vydaných k jeho provedení a povinností uložených na jeho základě“ a slova „nebo
vykonávají
činnosti
vedoucí
k
ozáření“
se
nahrazují
slovy
„, vykonávají činnosti vedoucí k ozáření nebo další činnosti vyžadující povolení podle tohoto
zákona“.
3.

V § 39 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Kontrolujícími Úřadu jsou inspektoři.“.

4.

V § 39 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

5.

V § 39 odstavec 3 zní:

„(3) Inspektoři a předseda Úřadu jsou oprávněni se účastnit šetření a likvidace událostí
důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní
připravenosti, včetně neoprávněného nakládání s jadernými položkami nebo zdroji
ionizujícího záření.“.
Poznámka pod čarou č. 37 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
6. V § 39 odst. 4 se slovo „vázána.2)“ nahrazuje slovy „vázána2) a inspektoři Evropské
komise.“.
CELEX: 12012P081

7.

V § 39 se odstavec 5 zrušuje.

8.

§ 40 včetně nadpisu zní:

„§ 40
Opatření k nápravě
Zjistí-li Úřad nedostatky v činnosti kontrolované osoby, je oprávněn
a) uložit kontrolované osobě ve stanovené lhůtě zjednat nápravu,
b) uložit kontrolované osobě provedení technických kontrol, revizí nebo zkoušek
provozní způsobilosti zařízení, jejich částí, systému nebo jejich souborů, pokud je to
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nezbytné pro ověření jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, a dále monitorování
a provedení zásahů k omezení nebo likvidaci přetrvávajícího ozáření, nebo
c) odebrat oprávnění zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanci kontrolované osoby,
který závažně porušil své povinnosti nebo který nesplňuje podmínky odborné,
zdravotní nebo psychické způsobilosti.“.
Poznámka pod čarou č. 38 se zrušuje.
ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
Čl. XXI
Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických
zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 249/2000 Sb., zákona
č. 356/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 138/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1.

§ 28 zní:
„§ 28

(1) Dozoru podléhají všechny fyzické nebo právnické osoby, které nakládají
se stanovenými látkami, které vyrábí určité organické chemické látky, nebo u kterých
je důvodné podezření, že s takovými látkami nakládají.
(2) Kontrolujícími jsou inspektoři, které jmenuje předseda Úřadu.“.
Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
2.

V § 29 odst. 1 se slova „kontrolními pracovníky“ nahrazují slovem „inspektory“.

3.

V § 29 odst. 3 se slova „ a být přítomna jejich analýze na místě” zrušují.

4.

V § 29 odst. 4 zní:

„(4) Úřad oznámí kontrolované osobě termín výkonu dozoru mezinárodními inspektory
neprodleně poté, co o něm obdrží informaci od Organizace pro zákaz chemických zbraní.“.
5.

§ 30 a 31 se zrušují.
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ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
Čl. XXII
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona
č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb. a zákona č. 100/2013 Sb.,
se mění takto:
1.

V § 11 odst. 4 se věta druhá a věta čtvrtá zrušují.

2.

V § 18 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „kromě pravomocí kontrolních orgánů
podle zákona o státní kontrole nebo podle zvláštních právních předpisů4c)“ včetně
poznámky pod čarou č. 4c zrušují.

3.

V § 18 odst. 2 se písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 4d zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

4.

V § 18 odst. 2 písm. b) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

5.

V § 19a odst. 1 písm. g) se slova „c) nebo d)“ nahrazují slovy „b) nebo c)“.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o zemědělství
Čl. XXIII
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona
č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb.,
zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 109/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona
č. 167/2012 Sb., se mění takto:
1.

V § 4a odst. 2 a v § 4c odst. 2 se slova „zákona o státní kontrole50)“ nahrazují slovy
„kontrolního řádu“.
Poznámka pod čarou č. 50 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2.

V § 4a odst. 3 se slova „zákonem o státní kontrole50)“ nahrazují slovy „kontrolním
řádem“.
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3.

V § 4a se odstavce 4 až 7 zrušují.
Dosavadní odstavce 8 až 12 se označují jako odstavce 4 až 8.

4.

V § 4a odst. 5, 6 a 8 se číslo „7“ nahrazuje číslem „3“.

5.

V § 4a se doplňuje odstavec 9, které včetně poznámky pod čarou č. 69 zní:
(9) Na výkon kontroly prostřednictvím dálkového průzkumu Země, včetně
rychlých polních návštěv podle přímo použitelného předpisu Evropské unie69),
se nepoužije kontrolní řád; ustanovení kontrolního řádu o vstupu na pozemky
a o právech kontrolujícího se použijí přiměřeně.
________________________
69)

Čl. 35 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.“.

6.

V § 4c odst. 2 se slova „řízení o námitkách“ nahrazují slovem „kontroly“ a věta druhá
se zrušuje.

7.

V § 4c odst. 4 se závěrečná část ustanovení zrušuje.
Poznámka pod čarou č. 60 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o vysokých školách
Čl. XXIV

V § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje
se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:
„(2) Na výkon působnosti Akreditační komise a jejích pracovních skupin se kontrolní
řád nevztahuje.
____________
28)

28)

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o veterinární péči
Čl. XXV
V § 71 odst. 1 písm. d), § 72 odst. 1 písm. h) a v § 76 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č.
308/2011 Sb., se slova „podle § 53 odst. 1 písm. f)“ nahrazují slovy „podle § 53 odst. 1“.
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ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o občanských průkazech
Čl. XXVI
V § 22 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona
č. 227/2009 Sb., se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. XXVII
V § 39 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona
č. 227/2009 Sb., se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. XXVIII
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona
č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona
č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb.,
zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona
č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb.,
zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011, zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb.,
zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona
č. 306/2013 Sb., se mění takto:
1.

V § 49 odst. 10 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

2.

V § 49 odst. 12 se věta druhá a část věty třetí za středníkem včetně středníku zrušují.
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o námořní plavbě
Čl. XXIX

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 261/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:
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1. V § 76 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Státní dozor v námořní plavbě vykonává Úřad. Pověření k výkonu státního
dozoru v námořní plavbě ve formě průkazu vydává Ministerstvo dopravy. Náležitosti průkazu
a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Kontrolovaná osoba je povinna umožnit kontrolujícímu použití telefonního
a rádiového zařízení námořního plavidla.“.
2. V § 76 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
3. V § 85 odst. 1 se za slova „§ 67 odst. 2 a 4“ vkládají slova „, § 76 odst. 1“.
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o ochraně osobních údajů
Čl. XXX
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona
č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb.,
zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 468/2011 Sb., se mění takto:
1.

V § 16 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Je-li podle odstavce 1 oznámeno zpracování, které je předmětem kontroly, Úřad
registraci neprovede. Úřad registraci provede, jakmile je kontrola ukončena.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
2.

V § 16 se odstavec 7 zrušuje.

3.

V § 33 odstavec 3 zní:
„(3) Inspektor řídí kontrolu a provádí další úkony, které jsou v působnosti Úřadu.“.

4.

§ 37 a 38 včetně nadpisů znějí:
„§ 37
Oprávnění kontrolujícího na přístup k informacím

Kontrolující je při kontrole zpracování osobních údajů oprávněn seznamovat se se všemi
informacemi v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly, včetně citlivých údajů.
CELEX: 31995L0046
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§ 38
Průkaz kontrolujícího
Kontrolující je povinen prokázat se kontrolovanému průkazem, jehož vzor stanoví
nařízení vlády a který je současně pověřením ke kontrole.“.
5.

§ 39 se zrušuje.

6.

§ 40 zní:
„§ 40

Dojde-li k porušení povinnosti stanovené zákonem nebo uložené na jeho základě při
zpracování osobních údajů, uloží inspektor opatření k odstranění zjištěných nedostatků
a stanoví lhůtu pro jejich odstranění.“.
7.

Za § 40 se vkládá § 40a, který zní:

„§ 40a
Dojde-li k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením nebo
bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, může Úřad upustit od uložení
pokuty.“.
8.

§ 41 až 43 se zrušují.

9.

V § 44 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno j),
které zní:

„j) neprovede ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě.“.
10. V § 45 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno k),
které zní:
„k) neprovede ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě.“.
ČÁST TŘICÁTÁ
Změna autorského zákona
Čl. XXXI
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb.,
zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona
č. 168/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb.,
zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 156/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb.,
se mění takto:
1.
2.

V § 103 odst. 1 se za slovem „dohled“ slova „podle tohoto zákona“ zrušují.
V § 103 odst. 2 se písmena a) a b) zrušují.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena a) a b).
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3.

V § 103 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 3 až 8.

4.

V § 103 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o obcích
Čl. XXXII

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002
Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb.,
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 72/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 239/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 129 odstavec 1 zní:
„(1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují výkon samostatné
působnosti svěřené orgánům obcí Ministerstvo vnitra a výkon přenesené působnosti svěřené
orgánům obcí krajské úřady v přenesené působnosti.“.
2. V § 129 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „, s výjimkou právních
předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva“.
3. V § 129 odst. 3 písm. b) se slova „podle tohoto zákona (§ 129b odst. 3)“ zrušují.
4. V § 129 se odstavec 4 zrušuje.
5. § 129a a 129b včetně nadpisů znějí:
„§ 129a
Kontrola výkonu samostatné působnosti
(1) Požádá-li obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního
města o doporučení opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou, uvede kontrolující
tato doporučení v protokolu o kontrole.
(2) Starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města konaném
po ukončení kontroly seznámí zastupitelstvo obce, městského obvodu nebo městské části
územně členěného statutárního města s výsledky uskutečněné kontroly.
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(3) V případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup obce, městského obvodu
nebo městské části územně členěného statutárního města, předloží starosta, popřípadě jím
pověřený zástupce, spolu se seznámením s výsledky uskutečněné kontroly zastupitelstvu
obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města též návrh
opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování, popřípadě
jej seznámí se způsobem, jakým se tak již stalo. Informaci o jednání zastupitelstva obce,
městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města v této věci včetně
návrhu opatření k nápravě, popřípadě sdělení o způsobu nápravy, obec, městský obvod nebo
městská část územně členěného statutárního města neprodleně vyvěsí na úřední desce
obecního úřadu, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části po dobu nejméně 15 dnů.
Současně tuto informaci zašle obec Ministerstvu vnitra, městský obvod nebo městská část
územně členěného statutárního města magistrátu územně členěného statutárního města.
(4) Obce, městské obvody nebo městské části územně členěného statutárního města
jsou povinny zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou.
§ 129b
Kontrola výkonu přenesené působnosti
(1) Při kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí, městských
obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst jedná za tyto orgány
v případě obecního úřadu, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části tajemník
obecního úřadu, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části nebo jím pověřená osoba
a v případě ostatních orgánů obce, městského obvodu nebo městské části starosta nebo jím
pověřená osoba.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna zajistit nápravu nedostatků zjištěných
kontrolou a splnění uložených opatření.“.
6. § 129c se zrušuje.
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o krajích
Čl. XXXIII
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb.,
zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 477/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb.,
zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb.
a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 67 odst. 1 písm. e) se slova „podle zvláštního právního předpisu22b)“ včetně poznámky
pod čarou č. 22b zrušují.
2. V § 86 odstavec 1 zní:
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„(1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují výkon samostatné
působnosti svěřené orgánům krajů ministerstvo a výkon přenesené působnosti svěřené
orgánům krajů věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady.“.
3. V § 86 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „, s výjimkou právních předpisů
občanského, obchodního nebo pracovního práva“.
4. V § 86 odst. 2 písm. b) se slova „podle tohoto zákona (§ 88 odst. 3)“ zrušují.
5. V § 86 se odstavec 3 zrušuje.
6. § 87 a 88 včetně nadpisů znějí:
„§ 87
Kontrola výkonu samostatné působnosti
(1) Požádá-li kraj o doporučení opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou,
uvede kontrolující tato doporučení v protokolu o kontrole.
(2) Hejtman, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání zastupitelstva
konaném po ukončení kontroly seznámí zastupitelstvo s výsledky uskutečněné kontroly.
(3) V případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup kraje, předloží hejtman,
popřípadě jím pověřený zástupce, spolu se seznámením s výsledky uskutečněné kontroly
zastupitelstvu též návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení
jejich opakování, popřípadě jej seznámí se způsobem, jakým se tak již stalo. Informaci
o jednání zastupitelstva v této věci včetně návrhu opatření k nápravě, popřípadě sdělení
o způsobu nápravy, kraj neprodleně vyvěsí na úřední desce krajského úřadu po dobu nejméně
15 dnů. Současně tuto informaci zašle kraj ministerstvu.
(4) Kraj je povinen zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou.
§ 88
Kontrola výkonu přenesené působnosti
(1) Při kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům krajů jedná za tyto
orgány v případě krajského úřadu ředitel nebo jím pověřená osoba a v případě ostatních
orgánů kraje hejtman nebo jím pověřená osoba.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna zajistit nápravu nedostatků zjištěných
kontrolou a splnění uložených opatření.“.
7. § 89 se zrušuje.
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. XXXIV
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb.,
zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002
Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona
č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb.,
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zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb.,
zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009
Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb.,
zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 32 odst. 3 se slova „podle tohoto zákona (§ 113 odst. 2 a § 115 odst. 3)“ zrušují.
2. V § 113 odstavec 1 zní:
„(1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují výkon samostatné
působnosti svěřené orgánům hlavního města Prahy ministerstvo a výkon přenesené
působnosti svěřené orgánům hlavního města Prahy věcně příslušná ministerstva nebo jiné
ústřední správní úřady.“.
3. V § 113 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „, s výjimkou právních
předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva“.
4. V § 113 odst. 3 písm. b) se slova „podle tohoto zákona (§ 115 odst. 3)“ zrušují.
5. V § 113 se odstavec 4 zrušuje.
6. § 114 a 115 včetně nadpisů znějí:
„§ 114
Kontrola výkonu samostatné působnosti
(1) Požádá-li hlavní město Praha nebo městská část o doporučení opatření k nápravě
nedostatků zjištěných kontrolou, uvede kontrolující tato doporučení v protokolu o kontrole.
(2) Primátor hlavního města Prahy, popřípadě jím pověřený zástupce, nebo starosta
městské části, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání zastupitelstva
hlavního města Prahy nebo městské části konaném po ukončení kontroly seznámí
zastupitelstvo hlavního města Prahy nebo městské části s výsledky uskutečněné kontroly.
(3) V případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup hlavního města Prahy nebo
městské části, předloží primátor hlavního města Prahy, popřípadě jím pověřený zástupce,
nebo starosta městské části, popřípadě jím pověřený zástupce, spolu se seznámením
s výsledky uskutečněné kontroly zastupitelstvu hlavního města Prahy nebo městské části též
návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování,
popřípadě jej seznámí se způsobem, jakým se tak již stalo. Informaci o jednání zastupitelstva
hlavního města Prahy nebo městské části v této věci včetně návrhu opatření k nápravě,
popřípadě sdělení o způsobu nápravy, hlavní město Praha nebo městská část neprodleně
vyvěsí na úřední desce Magistrátu nebo úřadu městské části po dobu nejméně 15 dnů.
Současně tuto informaci zašle hlavní město Praha ministerstvu, městská část Magistrátu.
(4) Hlavní město Praha nebo městské části jsou povinny zajistit nápravu nedostatků
zjištěných kontrolou.
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§ 115
Kontrola výkonu přenesené působnosti
(1) Při kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům hlavního města Prahy
nebo městských částí jedná za tyto orgány v případě Magistrátu ředitel Magistrátu nebo jím
pověřená osoba, v případě úřadu městské části tajemník úřadu městské části nebo jím
pověřená osoba, v případě ostatních orgánů hlavního města Prahy primátor hlavního města
Prahy nebo jím pověřená osoba a v případě ostatních orgánů městské části starosta městské
části nebo jím pověřená osoba.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna zajistit nápravu nedostatků zjištěných
kontrolou a splnění uložených opatření.“.
7. § 116 se zrušuje.
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. XXXV
V zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb.,
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb. a zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.
a zákona č. 312/2013 Sb., § 24 zní:
„§ 24
Ministerstvo kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel
a rodných čísel u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, matričních úřadů
a ohlašoven.“.
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna plemenářského zákona
Čl. XXXVI
V § 24 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských
zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 130/2006 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.,
odstavce 9 a 10 znějí:
„(9) Zaměstnanci inspekce jsou oprávněni vyžadovat předvedení vyjmenovaných
hospodářských zvířat anebo označovaných nebo evidovaných zvířat, nebo vyžadovat jiný
způsob umožňující jejich individuální kontrolu.
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(10) Kontrolované osoby jsou povinny na požádání zaměstnanců inspekce
předvést vyjmenovaná hospodářská zvířata anebo označovaná nebo evidovaná zvířata,
nebo zajistit jiný způsob umožňující jejich individuální kontrolu a
b) umožnit ověření původu vyjmenovaných hospodářských zvířat.“.
a)

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva
Čl. XXXVII
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.,
zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb.,
zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 170/2013 a zákona č. 217/2013 Sb., se mění takto:
1.

V § 16a odst. 1 písm. f) se slova „označit značkou CE“ nahrazují slovy „opatřit
označením CE“.

2.

V § 20 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

3.

V § 20 odstavec 3 zní:

„(3) Náhradu nákladů na posouzení souladu odebraných výrobků s požadavky zákona
může úřad uložit jen tehdy, bylo-li posouzením zjištěno, že výrobek nesplňuje požadavky
tohoto zákona.“.
4.
V § 20a odst. 2 se za slova „kontrolované výrobky nebo“ vkládají slova „jinak
zpřístupňovat“, slovo „neprodleně“ se nahrazuje slovem „následně“ a slova „kontrolního
protokolu20b)“ se nahrazují slovy „protokolu o kontrole20b)“.
Poznámka pod čarou č. 20b zní:
„20b) § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.
5.

V § 20a odstavec 3 zní:

„(3) Pokud inspektor úřadu má důvodné podezření, že kontrolované výrobky nebo
pyrotechnické výrobky nesplňují požadavky tohoto zákona a zároveň ohrožují zdraví nebo
bezpečnost, nařídí jejich zajištění do doby, než bude úřadem pravomocně rozhodnuto o jejich
propadnutí nebo zabrání, popřípadě do doby, kdy bude prokázáno, že se nejedná o výrobky,
které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost. Toto opatření oznámí inspektor kontrolované
osobě ústně a následně o něm učiní písemný záznam do protokolu o kontrole20a), ve kterém
uvede též důvod zajištění, popis zajištěných výrobků a jejich množství.“.
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6.

V § 20a se doplňují odstavce 4 až 8, které znějí:

„(4) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s opatřením uloženým podle odstavce 2 nebo 3,
může proti němu podat námitky, které se uvedou v protokolu o kontrole, nebo je může podat
úřadu písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Podané námitky
nemají odkladný účinek. Předseda úřadu rozhodne o námitkách bez zbytečného odkladu,
nejdéle však do 5 pracovních dnů, a jeho rozhodnutí je konečné. Písemné vyhotovení
rozhodnutí o námitkách se doručí kontrolované osobě.
(5) Kontrolovaná osoba je povinna kontrolované výrobky nebo pyrotechnické výrobky
zajištěné podle odstavce 3 bezodkladně vydat inspektorovi úřadu. V případě, že kontrolovaná
osoba jejich vydání odmítne, provede inspektor jejich odnětí.
(6) Náklady na uskladnění zajištěných kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických
výrobků a náklady na zničení propadlých nebo zabraných kontrolovaných výrobků nebo
pyrotechnických výrobků hradí kontrolovaná osoba. Kontrolovaná osoba není povinna uhradit
náklady na uskladnění zajištěných kontrolovaných výrobků anebo pyrotechnických výrobků,
jestliže se prokáže, že tyto výrobky odpovídají tomuto zákonu a neohrožují zdraví nebo
bezpečnost.
(7) Pokud bylo prokázáno, že zajištěné kontrolované výrobky nebo pyrotechnické
výrobky splňují požadavky tohoto zákona a neohrožují zdraví nebo bezpečnost, úřad
rozhodne o zrušení opatření o jejich zajištění. Pokud bylo zrušeno opatření o zajištění,
zajištěné výrobky musí být kontrolované osobě bez zbytečných průtahů vráceny
v neporušeném stavu, s výjimkou výrobků použitých pro posouzení. O vrácení výrobků
se sepíše písemný záznam.
(8) Propadlé nebo zabrané výrobky úřad může zničit nebo jinak znehodnotit.“.
7.

V § 20b se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Opravný prostředek proti tomuto
rozhodnutí nemá odkladný účinek.“.

8.

V § 20b se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
9.

V § 22a odst. 1 písm. a) se za slovo „značku,“ vkládají slova „označení CE,“.

10. V § 22a odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova „nebo jinak zpřístupní
pyrotechnický výrobek, který nesplňuje stanovené technické požadavky podle
§ 4a odst. 1,“.
Čl. XXXVIII
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle
dosavadních právních předpisů.
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ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o elektronickém podpisu
Čl. XXXIX
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb.,
zákona č. 440/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 101/2010 Sb.,
zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu § 9 se slova „a dozor“ zrušují.
2. V § 9 odst. 1 se slovo „dozor“ nahrazuje slovem „kontrola“.
3. V § 9 odst. 2 písm. b) se slovo „dozor“ nahrazuje slovem „kontrolu“.
4. V § 9 se odstavce 3 až 5 včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušují.
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky
Čl. XL
Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 586/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 260/2008 Sb. a zákona č. 160/2013 Sb., se mění takto:
2.

V § 3a odst. 5 větě první se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“ a ve větě třetí se číslo „3“
nahrazuje číslem „1“.

3.

§ 21 včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:
„§ 21

Pověření ke kontrole ve formě průkazu13) vydává ve své působnosti hasičský
záchranný sbor. Průkaz je při kontrole předkládán společně se služebním průkazem.
___________________________
13)
§ 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o integrovaném záchranném systému
Čl.XLI
V § 27 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se věta druhá včetně
poznámky pod čarou č. 20 zrušuje.
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ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna krizového zákona
Čl. XLII
V § 33 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 430/2010 Sb., se věta druhá
včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušuje.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel
Čl. XLIII
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona
č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona
č. 297/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 54 odstavec 3 zní:
„(3) Pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve formě průkazu vydává správní orgán, do
jehož působnosti výkon dozoru spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí
právní předpis.“.
Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.
2. § 55 se zrušuje.
3. Na konci textu § 62 se doplňují slova „a § 54 odst. 3“.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. XLIV
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně
některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění
zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona
č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb.,
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se mění takto:
1.
V § 12a odst. 2 se slova „zákona o státní kontrole32)“ nahrazují slovy „kontrolního
řádu“.
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Poznámka pod čarou č. 32 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2.
V § 12a odst. 3 se slova „zákonem o státní kontrole32)“ nahrazují slovy „kontrolním
řádem“.
3.

V § 12a odstavec 4 zní:

„(4) Kontrolu podle odstavců 1 až 3 vykonává Fond prostřednictvím svých
zaměstnanců nebo jiných fyzických osob, které k tomuto účelu pověří podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie o financování společné zemědělské politiky. Fond může
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o financování společné zemědělské politiky
pověřit výkonem kontroly právnickou osobu; v takovém případě právnická osoba postupuje
podle kontrolního řádu.“.
4.

V § 12a odstavce 7 až 9, včetně poznámky pod čarou č. 42 znějí:

„(7) Zaměstnanci Fondu vykonávající kontrolu se při výkonu kontrolní činnosti
prokazují průkazem zaměstnance Fondu, který je současně dokladem o jejich pověření
ke kontrole.
(8) Při výkonu kontroly podle odstavců 1 až 3 nevzniká nárok na náhradu
za odebrané vzorky.
(9) Na výkon kontroly prostřednictvím dálkového průzkumu Země včetně
rychlých polních návštěv, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie42)
se nevztahuje kontrolní řád; ustanovení kontrolního řádu o vstupu na pozemky
a o právech kontrolujícího se použijí přiměřeně.
_______________________
42)

Čl. 35 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. XLV
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb.,
zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb.,
zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.,
zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona
č. 333/2012 Sb. a zákona č. 223/2013 Sb., se mění takto:
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1.
V § 84 odst. 3 se slova „osobě uvedené v § 88 odst. 2 větě první“ nahrazují slovy
„kontrolované osobě, popřípadě fyzické osobě přítomné výkonu státního zdravotního dozoru,
která je ke kontrolované osobě v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo
obdobném poměru nebo se na činnosti kontrolované osoby podílí,“.
2.
V § 88 odst. 1 větě první se za slova „tohoto zákona“ vkládají slova „, přímo
použitelných předpisů Evropské unie“ a ve větě druhé se za slova „zdravotního dozoru“
vkládají slova „(dále jen „kontrolující“)“.
3.

V § 88 odst. 2 se věty první až devátá zrušují.

4.

V § 88 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 6, které znějí:

„(3) Státní zdravotní dozor, který je vykonáván nad dodržováním hygienických
limitů hluku, vibrací, neionizujícího záření a jakostí vod, je zahájen prvním kontrolním
úkonem předcházejícím podání informace kontrolované osobě o zahájení státního zdravotního
dozoru. Součástí informace je seznam kontrolujících.
(4) V případech, ve kterých porušení povinnosti může mít za následek ohrožení
života nebo zdraví, se kontrolovaná osoba považuje za informovanou o zahájení státního
zdravotního dozoru předložením služebního průkazu povinné osobě. Té kontrolující předá
i protokol o kontrole, vyhotovený na místě; toto předání má účinky doručení protokolu
o kontrole kontrolované osobě. Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole
může kontrolovaná osoba podat námitky ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení protokolu
o kontrole. Lhůta pro posouzení námitek vedoucím kontrolní skupiny nebo kontrolujícím činí
3 dny ode dne doručení námitek.
(5) Orgán ochrany veřejného zdraví je oprávněn přizvat k účasti na výkonu státního
zdravotního dozoru v zájmu dosažení jeho účelu zaměstnance zdravotního ústavu nebo
Státního zdravotního ústavu; není-li to možné, přizve jinou odborně způsobilou fyzickou
osobu.
(6) Kontrolující může v odůvodněných případech vyzvat kontrolovanou osobu, aby se
v určené lhůtě dostavila do sídla orgánu ochrany veřejného zdraví nebo jeho územního
pracoviště a předložila tam doklady potřebné pro výkon státního zdravotního dozoru;
kontrolovaná osoba je povinna tuto výzvu uposlechnout, ledaže prokáže vážnou překážku,
která jí brání ve splnění této povinnosti v určené lhůtě.“.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 7 až 10.
5.
V § 88 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „při výkonu státního zdravotního
dozoru a“ zrušují a za slovo „předpisů“ se vkládají slova „, nejde-li o výkon státního
zdravotního dozoru,“.
6.

V § 88 se odstavce 8 až 10 včetně poznámky pod čarou č. 50a zrušují.

7.
V § 90 se slova „Za kontrolní vzorky výrobku odebrané pro účely státního zdravotního
dozoru, s výjimkou vzorků vody a vzorků písku z pískovišť, zaplatí orgán ochrany veřejného
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zdraví kontrolované osobě50) částku ve výši ceny, za kterou kontrolovaná osoba výrobek
běžně na trhu prodává, nebo za kterou výrobek pořídila53a), pokud o náhradu“ nahrazují slovy
„Orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí kontrolované osobě za kontrolní vzorek výrobku
odebraného pro účely státního zdravotního dozoru, s výjimkou vzorku vody a vzorku písku
z pískovišť náhradu, pokud o ni kontrolovaná osoba“.
Poznámka pod čarou č. 53a se zrušuje.
8.
V § 92 odst. 3 se slova „a dále za ztěžování nebo maření výkonu státního zdravotního
dozoru“ zrušují.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech
Čl. XLVI
Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných
skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.
a zákona č. 89/2012 Sb., se mění takto:
1.

V § 25 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „je“ a slovo „povinno“ zrušují.

2.
3.

V § 25 odst. 3 písm. a) se slovo „kontrolovat“ nahrazuje slovem „kontroluje“.
V § 25 odst. 3 písm. b) se slovo „ukládat“ nahrazuje slovem „ukládá“.

4.

V § 25 odst. 3 písm. c) se slovo „dbát“ nahrazuje slovem „dbá“.

5.

V § 25 se odstavce 4 až 6 zrušují.

6.

§ 29 včetně nadpisu se zrušuje.
Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o silničním provozu
Čl. XLVII

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb.,
zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb.,
zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb.,
zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb.,
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zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona
č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb. a zákona č. 300/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 125b odstavec 3 zní:
„(3) Pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního odborného dozoru
ve věcech silničního provozu ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti
výkon dozoru spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis.“.
2. V § 125b se odstavce 4 až 10 zrušují.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. XLVIII
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb.,
zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb.,
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slovem „zákonem“ tečka nahrazuje čárkou a slova
„Při kontrole postupuje podle zvláštního zákona;8)“ se zrušují.
Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.
2. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova „na místě“ zrušují.
3. V § 5c odst. 1 se slova „vyzve orgán“ nahrazují slovy „uloží orgánu“.
4. V § 5c odst. 2 větě první se slova „Ve výzvě podle odstavce 1 ministerstvo“ nahrazují
slovy „Ministerstvo při ukládání opatření podle odstavce 1“.
5. V § 6 odst. 7 větě první se slova „Dozor nad akreditující osobou“ nahrazují slovy
„Kontrolu akreditující osoby“ a věta druhá se zrušuje.
6. V § 6d odst. 8 větě první se slova „Dozor nad atestačními středisky“ nahrazují slovy
„Kontrolu atestačních středisek“ a věta druhá se zrušuje.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků
Čl. XLIX
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., zákona
č. 277/2003 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:
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1.

Poznámka pod čarou č. 8 zní:
„8) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)“.

2.

V § 7 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h).

3.

V § 7 odst. 4 se slova „písm. f) až i)“ nahrazují slovy „písm. e) až h)“.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o odpadech
Čl. L

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb.,
zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb.,
zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb.,
zákona č. 154/2010 Sb., zákona č. 31/2011 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona
č. 264/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb.,
zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona
č. 169/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:
1.

V § 16 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmena i) až k) se označují jako písmena h) až j).

2.

V § 18 odst. 1 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.

3.

V § 19 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).

4.

V § 19 odst. 2 se slova „a f)“ zrušují.

5.

V § 20 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).

6.

V § 24 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

7.

V § 66 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

8.

V § 76 se odstavec 4 zrušuje.

9.

§ 81 včetně nadpisu zní:
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„§ 81
Kontrola v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady
(1) Inspektoři a pověření zaměstnanci ministerstva a ostatních správních úřadů
a zaměstnanci krajů a obcí zařazení do krajských a obecních úřadů vykonávajících působnost
v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady podle tohoto zákona se při výkonu
kontrolní činnosti prokazují průkazem vydaným příslušným kontrolním orgánem, který je
dokladem o jejich pověření ke kontrole.
(2) Inspektoři mohou po vyzvání celních úřadů a v jejich doprovodu provádět
odbornou kontrolní činnost zaměřenou na plnění povinností na úseku přeshraniční přepravy
odpadů vyplývajících z právních předpisů Evropských společenství upravujících dozor nad
přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu 39), tohoto
zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.“.
Poznámka pod čarou č. 50 se zrušuje.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna vodního zákona
Čl. LI
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona
č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona
č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona
č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb.
a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:
1.

V § 92 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Za odebrané vzorky pro účely rozborů a kontroly znečištění odpadních vod nenáleží
znečišťovateli, jemuž byl vzorek odebrán, náhrada.“.

2.

V § 110 odst. 1 se slova „dozírají na“ nahrazují slovem „kontrolují“.

3.

V § 110 odst. 2 a v § 111 odst. 2 se slovo „dozírat“ nahrazuje slovem „kontrolovat“.

4.

V § 110 odst. 4 a v § 111 odst. 1 se slovo „dozírají“ nahrazuje slovem „kontrolují“.

5.

V § 112 odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „dozor nad tím“ nahrazují slovy
„v rámci vodoprávního dozoru kontrolovat“.

6.

V § 112 odst. 1 písm. c) se slovo „dozor“ nahrazuje slovem „kontrolu“.
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7.

V § 112 odst. 1 písm. f) se slova „dozírat nad dodržováním“ nahrazují slovy „kontrolovat
dodržování“.

8.

§ 114 včetně nadpisu zní:
„§ 114
Výkon vodoprávního dozoru

(1) Pověření pracovníci vodoprávních úřadů a České inspekce životního prostředí
se při výkonu vodoprávního dozoru podle tohoto zákona prokazují průkazem vydaným
příslušným kontrolním orgánem, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole.
(2) Za odebrané vzorky pro účely vodoprávního dozoru podle tohoto zákona nenáleží
osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhrada.“.
9.

§ 114a se zrušuje.
ČÁST PADESÁTÁ
Změna zákona o finanční kontrole
Čl. LII

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona
č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb.,
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 298/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb.,
zákona č. 407/2012 Sb., a zákona č. 503/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 6 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
2.

§ 12 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14 zrušuje.

3. V § 13 odst. 1 se slova „částí třetí zákona o státní kontrole“ nahrazují slovy „kontrolním
řádem“.
4. V § 13 odst. 2 se slova „části třetí zákona o státní kontrole“ nahrazují slovy „kontrolního
řádu“.
5. V § 13a odst. 1 se část věty za středníkem nahrazuje slovy „nepoužijí se § 9 písm. f), § 10
odst. 1 písm. c) a d), § 12 až 19, § 21, § 23 až 27 kontrolního řádu a § 18 až 21 tohoto
zákona.“.
6. § 14 až 17 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 15 až 19 zrušují.
7. V § 19 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
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8. § 20 včetně nadpisu zní:
„§ 20
Přestupky
(1) Fyzická osoba se jako kontrolovaná osoba dopustí přestupku tím, že v rozporu
s § 18 odst. 1 nepřijme opatření k odstranění nedostatků bez zbytečného odkladu, nebo
ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.“.
9. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně nadpisu zní:
„§ 20a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako kontrolovaná osoba dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu s § 18 odst. 1 nepřijme opatření k odstranění nedostatků
bez zbytečného odkladu, nebo ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.“.
10. § 21 včetně nadpisu zní:
„§ 21
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu,
zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže kontrolní orgán o něm nezahájil řízení
do 6 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byla
provedena veřejnoprávní kontrola na místě.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé
souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává příslušný kontrolní
orgán.
(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.
(7) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu orgánu, který je uložil. Uloží-li je kontrolní orgán,
jehož činnost je hrazena ze státního rozpočtu, jsou tyto pokuty příjmem státního rozpočtu.“.
11. V § 23 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
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12. V § 23 odst. 2 se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „kontrolního řádu“.
13. V § 25 odst. 5 se číslo „12“ nahrazuje číslem „13“.
14. V § 31 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) uvádí zjištění o skutečnostech, které by mohly způsobit neúplnost nebo neprůkaznost
účetnictví,“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

Čl. LIII
Přechodné ustanovení
Pokud byla zahájena veřejnosprávní kontrola na místě podle zákona č. 320/2001 Sb.
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne nebyla skončena, postupuje se
podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o obalech
Čl. LIV
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech),
ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 66/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb.,
se mění takto:
1.

V nadpisu § 24 se slova „Dohled nad činností“ nahrazují slovy „Kontrola činnosti“.

2.

V § 24 odstavec 1 zní:
„(1) Činnost autorizovaných společností kontroluje Ministerstvo životního prostředí.“.

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.
3.

V § 35 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušuje.

4.

V § 36 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 26 zrušuje.

5.

§ 37 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 27 zní:
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„§ 37
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce27) kontroluje plnění povinností týkajících
se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití
v případě obalů, které přicházejí do přímého styku s potravinami; při zjištění porušení těchto
povinností ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.
____________________
27)
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
6.

V § 38, 39 a 41 se věta poslední zrušuje.

7.

§ 42 včetně nadpisu zní:
„§ 42
Kontrola v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů

Inspektoři a pověření zaměstnanci správních úřadů vykonávajících působnost v oblasti
nakládání s obaly a odpady z obalů podle tohoto zákona se při výkonu kontrolní činnosti
prokazují průkazem vydaným příslušným kontrolním orgánem, který je dokladem o jejich
pověření ke kontrole.“.
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o integrované prevenci
Čl. LV
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění
zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb. a zákona č. 69/2013 Sb., se mění takto:
1.

V § 16 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).
2.

V § 18 odst. 9 se slovo „státní“ zrušuje a odkaz na poznámku pod čarou č. 13a
se nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 42.

Poznámka pod čarou č. 13a se zrušuje.
3.

V § 20b odst. 9 se slova „kontrolním zjištění“ nahrazují slovem „kontrole“.

4.

V § 20b odst. 10 se slova „kontrolním zjištění45)“ nahrazují slovem „kontrole“.

5.

§ 36 se zrušuje.
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6.

V § 37 odst. 1 písm. a) se slova „nebo d)“ nahrazují slovy „nebo c)“.

7.

V § 37 odst. 1 písm. f) se slova „písm. e)“ nahrazují slovy „písm. d)“.

8.

V § 37 odst. 1 písm. g) se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. e)“.
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o dobrovolnické službě
Čl. LVI

V § 9 odst. 3 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých
zákonů (zákon o dobrovolnické službě), se slovo „ověřovat“ nahrazuje slovem „kontrolovat“
a slova „; postupuje přitom podle zákona o státní kontrole“ se zrušují.
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických
(biologických) a toxinových zbraní
Čl. LVII
Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona,
ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1.

V § 18 odstavec 2 zní:

„(2) Úřad kontroluje
a) držitele povolení k nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens nebo toxiny
podle § 11,
b) osoby nakládající s rizikovými biologickými agens nebo toxiny podle § 17, nebo
c) osoby, u nichž je důvodné podezření, že nakládají s vysoce rizikovými biologickými agens
nebo toxiny bez povolení.“.
2.

V § 18 se odstavce 4 až 9 včetně poznámek pod čarou č. 7 a 8 zrušují.

3.

V § 19 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

4.

V § 20 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

5.

V § 21 odst. 6 se slova „§ 20 odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „§ 20“.
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ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o zoologických zahradách
Čl. LVIII
V § 13 zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad
a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), se odstavec 2 včetně
poznámky pod čarou č. 13 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí
Čl. LIX
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 457/2011 Sb. a zákona
č. 239/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 7 se slova „služby podle zvláštního právního předpisu16)“ nahrazují slovy
„činnosti podle zákona upravujícího činnost auditorů“.
Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. V § 5 odst. 3 se slova „oznámí písemně“ nahrazují slovy „zahajuje přezkoumání
písemným oznámením doručeným“ a slova „zahájení přezkoumání jeho počátek a“
se nahrazují slovy „realizace výkonu přezkoumání a obsahujícím“.
3. V § 5 se odstavce 4 až 8 zrušují.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 4.
4. V § 6 se odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 18 a 19 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 1 a 2.
5. V § 6 odstavec 1 zní:
„(1) Kontroloři jsou povinni
a) pořídit zápisy z jednotlivých dílčích přezkoumání a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření,
b) seznámit územní celek s obsahem zápisu z dílčích přezkoumání za účelem umožnění
přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků v něm uvedených,
c) předat územnímu celku návrh zprávy o výsledku přezkoumání, podepsaný kontrolorem
pověřeným řízením přezkoumání,
d) umožnit územnímu celku podat k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
písemné stanovisko do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy, pokud kontrolor
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pověřený řízením přezkoumání v odůvodněném případě nestanoví lhůtu delší; stanovisko
se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání,
e) prověřit námitky uplatněné ve stanovisku podle písmene d) a písemné závěry z tohoto
prověření, podepsané kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání nebo jeho nejbližším
nadřízeným, předat územnímu celku a projednat je s ním bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení stanoviska, pokud s územním celkem
v odůvodněném případě nedohodne kontrolor pověřený řízením přezkoumání lhůtu delší,
f) předat a s územním celkem projednat konečné znění zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření.“.
6. V § 7 odst. 1 se písmena a) až c) zrušují.
Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena a) až d).
7. V § 7 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
8. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.
9. § 9 zní:
„§ 9
Při přezkoumání je povinna poskytnout součinnost i územním celkem zřízená nebo
založená právnická osoba. U příspěvkové organizace přezkoumávající orgán kontroluje
hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky, které jí územní celek poskytl.“.
10. V § 10 odst. 1 se slova „se zpracovává“ nahrazují slovy „nahrazuje protokol o kontrole
podle kontrolního řádu a zpracovává se“.
11. V § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „přezkoumání hospodaření“ vkládají
slova „kromě náležitostí stanovených kontrolním řádem pro protokol o kontrole“.
12. V § 10 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) místo, kde se přezkoumání uskutečňovalo, období, v němž probíhalo, dále rok,
za který bylo přezkoumání vykonáno,“.
13. V § 10 odst. 2 písmeno c) zní:
„c) označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání,“.
14. V § 10 odst. 2 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.
15. V § 10 odst. 3 písm. c) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „nebo ve vzniku správního
deliktu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů“.
16. V § 10 odst. 3 písm. c) bodě 6 se slova „§ 7 odst. 2“ nahrazují slovy „kontrolního řádu“.
17. V § 10 odst. 5 se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. c)“.
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18. V § 12 odst. 2 se slova „zvláštního právního předpisu22)“ nahrazují slovy „zákona
upravujícího auditorskou činnost“.
Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
19. V § 12 odstavec 3 zní:
„(3) Při přezkoumání vykonávaném na základě smlouvy podle § 4 odst. 7 postupuje
auditor podle zákona upravujícího auditorskou činnost.“.
Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.
20. V § 13 odst. 1 písm. a) se slova „§ 6 odst. 3 písm. j)“ nahrazují slovy
„§ 6 odst. 1 písm. b)“.
21. V § 13 odst. 3 se slova „§ 6 odst. 1, 2 a 3 písm. a) až h)“ nahrazují slovy „kontrolního
řádu“.
22. § 14 a 15 včetně nadpisů znějí:
„§14
Správní delikty
(1) Územní celek se dopustí správního deliktu tím, že
a) do 15 dnů ode dne projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem
v orgánech územního celku nepředá její stejnopis příslušnému přezkoumávajícímu orgánu
podle § 12 odst. 2,
b) v rozporu s § 13 odst. 1 písm. b) do 15 dnů po projednání zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem
1. nepřijme opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření nebo v zápise z dílčího přezkoumání, anebo
2. o tom nepodá písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu,
c) v informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem neuvede
lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění
přijatých opatření podle § 13 odst. 2, nebo
d) neposkytne auditorovi na jeho žádost veškeré jím vyžadované doklady, jiné písemnosti,
informace nebo vysvětlení podle kontrolního řádu.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
§15
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Územní celek za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.
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(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména
ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zanikne, jestliže o něm příslušný správní orgán
nezahájil řízení do 6 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává přezkoumávající orgán.
(5) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.
(6) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu orgánu, který je uložil.“.
23. § 16 až 18 se zrušují.
24. Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje.
25. V § 19 se slova „až 18“ nahrazují slovy „a 15“.
26. § 20 včetně nadpisu zní:
„ § 20
Dozor nad přezkoumáním vykonaným auditorem
(1) Přezkoumání podléhá dozoru státu v případě, že je vykonal auditor. Dozor nad
přezkoumáním přísluší Ministerstvu financí a vykonává se u příslušného územního celku.
(2) Písemnou zprávu o výsledcích dozorů nad přezkoumáními vykonanými auditory
předává Ministerstvo financí Komoře auditorů České republiky k dalšímu postupu podle
zákona upravujícího auditorskou činnost.“.
27. V § 21 se odstavec první zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
Čl. LX
Přechodné ustanovení
Pokud bylo zahájeno přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb. přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne nebylo skončeno, postupuje se podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. LXI
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
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č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb.,
zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb.,
zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb.,
zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb.,
zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011
Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012, nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.
a zákona č. 306/2013 Sb., se mění takto:
1.

§ 84 se zrušuje.

2.

V § 126 odst. 4 větě první se slova „nebo jiné smlouvy“ zrušují.

3.

V § 126 odst. 4 větě třetí se za slova „celním úřadům“ vkládají slova „ , Státnímu úřadu
inspekce práce a oblastním inspektorátům práce“ a slova „Úřadem práce“ se nahrazují
slovy „krajskou pobočkou Úřadu práce“.

4.

V § 126 odst. 5 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 63 zrušuje.

5.

§ 128 se včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušuje.

6.

V § 129 se věta první zrušuje.

7.

§ 130 se včetně poznámky pod čarou č. 65 zrušuje.

8.

§ 131 se zrušuje.

9.

§ 132 zní:
„§ 132
Fyzická osoba, která se zdržuje na pracovišti kontrolované osoby a koná práci,
je povinna orgánu kontroly prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo
cestovním dokladem.“.

10.

§ 133 a 134 se zrušují.

11.

V § 139 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které
zní:
„g) jako osoba, která se zdržuje na pracovišti kontrolované osoby a koná práci,
neprokáže svou totožnost podle § 132.“.

12.

V § 139 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které
zní:
„f) podle odstavce 1 písm. g) lze uložit pokutu do 200 000 Kč.“.
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Čl. LXII
Přechodné ustanovení
Správní řízení ve věci uložení pořádkové pokuty pravomocně neskončené přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ
Změna školského zákona
Čl. LXIII
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb.,
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb.,
zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 331/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb.,
zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:
1.

V § 150 odst. 3 se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 2“.

2.

V § 174 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování
vzdělávání a školských služeb,“.
Poznámka pod čarou č. 44 se zrušuje.

3.

V § 174 odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 55 zní:
„(8) Inspekční činnost vykonávají školní inspektoři, kontrolní pracovníci a přizvané
osoby. Školním inspektorem může být ten, kdo má vysokoškolské vzdělání a nejméně
5 let pedagogické nebo pedagogicko-psychologické praxe. Kontrolním pracovníkem
může být ten, kdo má vysokoškolské vzdělání a nejméně 5 let praxe, nebo ten, kdo má
střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 20 let praxe. Další předpoklady
stanovené pro výkon činností podle vět druhé a třetí zvláštními právními předpisy55) tím
nejsou dotčeny.
_____________________
55)

4.

Například § 30 zákona č. 218/2002 Sb.“.

V § 174 se odstavce 9 až 12 včetně poznámky pod čarou č. 45 zrušují.
Dosavadní odstavce 13 až 17 se označují jako odstavce 9 až 13.

5.

V § 174 odst. 9 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 56 zní:
„b) protokol o kontrole56) v případě inspekční činnosti podle odstavce 2 písm. d) a e)
a odstavce 3,
______________________
56)

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.
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6.

§ 175 zní:
„§ 175
(1) Osoby, u nichž byla provedena inspekční činnost, jsou povinny přijmout opatření
k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti bez zbytečného odkladu,
nejpozději ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí. Na základě výsledků inspekční
činnosti přijímá zřizovatel bez zbytečného odkladu opatření ve školách a školských
zařízeních, které zřizuje.
(2) V případě zjištění nečinnosti školy nebo školského zařízení nebo zjištění
závažných nedostatků v činnosti školy nebo školského zařízení může ústřední školní
inspektor předložit orgánu, který vede školský rejstřík, návrh na výmaz školy, školského
zařízení nebo oboru vzdělání ze školského rejstříku.
(3) Ustanovení § 24 kontrolního řádu se nepoužije.
(4) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnější podmínky
organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti a vzor průkazu, jímž
školní inspektor a kontrolní pracovník prokazuje pověření ke kontrole v souladu
s kontrolním řádem56).“.
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o inspekci práce
Čl. LXIV

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 294/2008 Sb.,
zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 367/2011 Sb.,
se mění takto:
1.

V § 4 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až l) se označují jako písmena e) až k).

2.

V § 4 odst. 1 písm. g) se slova „podle § 6 odst. 6,“ nahrazují slovem „a“ a slova
„a vyžaduje podání písemné zprávy o přijatých opatřeních“ se zrušují.

3.

V § 4 odst. 1 písmeno i) zní:
„i) rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o přestupcích, správních deliktech
nebo zákazu podle § 7 odst. 1 písm. f),“.

4.

V § 4 odst. 1 písmeno j) zní:
„j) přezkoumává ve správním řízení rozhodnutí o přestupcích, správních deliktech nebo
zákazu podle § 7 odst. 1 písm. f) vydaná inspektorátem,“.

5.

V § 4 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f).

6.

V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „a vyžaduje podání písemné zprávy o přijatých
opatřeních“ zrušují.

7.

V § 5 odst. 1 písmeno l) zní:
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„l) rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o přestupcích, správních deliktech
nebo zákazu podle § 7 odst. 1 písm. f),“.
8.

V § 5 odst. 1 se písmeno m) zrušuje.
Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno m).

9.

V § 5 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

10.

V § 6 se odstavec 6 zrušuje.

11.

V § 7 odst. 1 se písmena b), c), e), f), l), m) a n) zrušují.
Dosavadní písmena d), g), h), i), j) a k) se označují jako písmena b) až g).

12.

V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „při kontrole ověřovat totožnost“ nahrazují slovy
„požadovat prokázání totožnosti“ a slovo „pasu“ se nahrazuje slovem „dokladu“.

13.

V § 7 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) v případech hodných zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení,
nařizovat provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí,“.

14.

V § 7 odst. 1 písm. f) bodě 1 se slovo „h)“ nahrazuje slovem „b)“.

15.

V § 7 odst. 1 písm. g) se slova „a vyžadovat podání písemné zprávy o přijatých
opatřeních“ zrušují.

16.

V § 7 odst. 2 se slovo „f)“ nahrazuje slovem „e)“.

17.

V § 8 se písmena a), c), d), e), f), g), i) a j) zrušují.
Dosavadní písmena b) a h) se označují jako písmena a) a b).

18.

V § 8 písm. b) se slova „j) bod 1] a protokol“ nahrazují slovem „f)]“.

19.

V § 9 odstavec 1 zní:
„(1) Inspektor může v odůvodněných případech vyzvat kontrolovanou osobu, aby
se v určené lhůtě dostavila na pracoviště úřadu nebo inspektorátu a poskytla údaje,
dokumenty nebo věci související s výkonem kontroly; kontrolovaná osoba je povinna
této výzvy uposlechnout, pokud neprokáže vážnou překážku, která jí brání ve splnění
této povinnosti v určené lhůtě.“.

20.

V § 9 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

21. V části čtvrté se pod skupinový nadpis „Přestupky“ vkládá nový § 9a, který zní:
„§ 9a
(1) Fyzická osoba se jako osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je
předmětem činnosti kontrolované osoby, dopustí přestupku tím, že nesplní některou
z povinností podle § 9.
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(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 200 000 Kč.“.
22.

Za § 22 se pod skupinový nadpis „Správní delikty právnických osob“ vkládá nový
§ 22a, který zní:
„§ 22a
(1) Právnická osoba se jako kontrolovaná osoba dopustí správního deliktu tím, že
nesplní některou z povinností podle § 9.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 200 000 Kč.“.

23.

§ 40 až 44 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 70 až 72 zrušují.
Čl. LXV
Přechodné ustanovení

Správní řízení ve věci uložení pořádkové pokuty pravomocně neskončené přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ŠEDESÁTÁ
Změna zákona o Vojenském zpravodajství
Čl. LXVI
Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění zákona č. 274/2008 Sb.,
zákona č. 254/2012 Sb. a zákona č. 273/2012 Sb., se mění takto:
1.

V § 16 se odstavec 4 zrušuje.

2.

V § 21 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Kontrolní řád se na kontrolu činnosti
Vojenského zpravodajství podle této části nepoužije.“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. LXVII
V § 56 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, se část věty první
za středníkem včetně středníku zrušuje.
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ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. LXVIII
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,
zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb.,
zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb.,
zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb.,
zákona 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákonného opatření
Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 74 odst. 4 se věta druhá zrušuje.
2. V § 74 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Na postup při kontrole posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění se zákon
o kontrole nepoužije.“.
3. V § 76 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Na postup při kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
se zákon o kontrole nepoužije.“.
4. V § 91 se slova „vstupovat do prostorů zaměstnavatelů,“, slova „a vyžadovat potřebnou
součinnost při této kontrole, zejména předložení podkladů uvedených v § 90 písm. b)“
a slova „a podání písemné zprávy o přijatých opatřeních včetně jejich plnění“ zrušují a za
slovo „uložených“ se vkládají slova „zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně
činným“.
5. V § 91 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně
poznámky pod čarou č. 78 zní:
„(2) Pověření zaměstnanci orgánu nemocenského pojištění provádějící kontrolu podle
odstavce 1 jsou povinni se prokázat průkazem vydaným podle zvláštního právního
předpisu78) nebo průkazem vydaným orgánem nemocenského pojištění. Průkaz podle věty
první je pověřením ke kontrole plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám
samostatně výdělečně činným tímto zákonem. Náležitosti průkazu stanoví prováděcí
právní předpis.
___________________________
78)

§ 15 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

6. § 98 odstavec 2 zní:
„(2) Zaměstnavatel je povinen ve stanovené lhůtě plnit opatření k nápravě uložené
okresní správou sociálního zabezpečení.“.
7. V § 98 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
49

8. V § 98 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
9. V § 98 odst. 4 se slova „až 4“ nahrazují slovy „až 3“.
10. V § 104 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
11. V § 104 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
12. V § 127 odst. 1 písm. c) se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „ odst. 3“.
13. § 130 zní:
„§ 130
(1) Osoba samostatně výdělečně činná se dopustí přestupku tím, že
a) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení údaje podle § 104 odst. 1 písm. a) nebo
d), nebo
b) v rozporu s § 104 odst. 1 písm. c) se na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení
nedostaví ve stanovený den na okresní správu sociálního zabezpečení nebo jiné určené
místo za účelem provedení kontroly plnění povinností v pojištění.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 20 000 Kč
a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 10 000 Kč.“.
14. V § 131 odst. 1 a v § 136 odst. 1 písmeno l) zní:
„l) v rozporu s § 98 odst. 3 se na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení nedostaví
ve stanovený den na okresní správu sociálního zabezpečení nebo jiné určené místo
za účelem provedení kontroly plnění povinností v pojištění,“
15. V § 131 odst. 2 se slova „Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až g) a l) až r) lze uložit
pokutu“ nahrazují slovy „Za přestupek podle odstavce 1 písm. l) lze uložit pokutu
do 10 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až g) a m) až r) pokutu“.
16. V § 136 odst. 2 se slova „Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až g) a l) až r) lze
uložit pokutu“ nahrazují slovy „Za správní delikt podle odstavce 1 písm. l) lze uložit
pokutu do 10 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až g) a m) až r)
pokutu“.
17. V § 138a odst. 1 písm. g) se za slova „písm. f)“ vkládají slova „anebo podle § 74 odst. 4“.
18. § 166 se zrušuje.
19. V § 199 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a § 91 odst. 2“.
Čl. LXIX
Přechodná ustanovení
1. Pokud orgán nemocenského pojištění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uložil
zaměstnavateli podle § 98 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb. povinnost podat písemnou
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zprávu o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě, trvá
tato povinnost i po nabytí účinnosti tohoto zákona a při jejím porušení se postupuje podle
zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Řízení o pokutě za nesplnění povinností zaměstnavatele poskytnout potřebnou součinnost
pověřeným zaměstnancům okresní správy sociálního zabezpečení při kontrole plnění
povinností zaměstnavatele v nemocenském pojištění v rozsahu uvedeném v § 90 písm. a)
a b) zákona č. 187/2006 Sb., umožnit těmto zaměstnancům vstupovat do prostorů
zaměstnavatelů, provést kontrolu plnění povinností zaměstnavatele nebo podat písemnou
zprávu o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě
uvedených v § 98 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., k němuž došlo přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se vede podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, i když došlo ke zjištění tohoto porušení či nesplnění povinnosti až
po dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebo bylo-li řízení o tomto nesplnění či porušení
zahájeno po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. To platí obdobně, jde-li o nesplnění
povinnosti ošetřujícího lékaře poskytnout lékařům orgánu nemocenského pojištění
potřebnou součinnost při kontrole, zejména umožnit vstup na své pracoviště a předložit
potřebnou zdravotnickou dokumentaci, povinnosti zaměstnavatele, který zaměstnává méně
než 26 zaměstnanců evidovaných v registru pojištěnců dostavit se na výzvu okresní správy
sociálního zabezpečení na okresní správu sociálního zabezpečení, popřípadě na jiné určené
místo, ve stanovený den za účelem provedení kontroly plnění povinností v nemocenském
pojištění nebo povinnosti osoby samostatně výdělečně činné na výzvu okresní správy
sociálního zabezpečení dostavit se ve stanovený den na okresní správu sociálního
zabezpečení, popřípadě jiné určené místo, za účelem provedení kontroly plnění povinností
v nemocenském pojištění nebo její povinnosti předkládat pro účely kontroly plnění
povinností v nemocenském pojištění účetní a další doklady a poskytovat při této kontrole
potřebnou součinnost.
3. Řízení o nesplnění povinností zaměstnavatele poskytnout potřebnou součinnost pověřeným
zaměstnancům okresní správy sociálního zabezpečení při kontrole plnění povinností
zaměstnavatele v nemocenském pojištění v rozsahu uvedeném v § 90 písm. a) a b) zákona
č. 187/2006 Sb., umožnit těmto zaměstnancům vstupovat do prostorů zaměstnavatelů,
provést kontrolu plnění povinností zaměstnavatele nebo podat písemnou zprávu o přijatých
opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě uvedených v § 98 odst. 2
zákona č. 187/2006 Sb., zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
a pravomocně neskončené před tímto dnem se dokončí podle právních předpisů účinných
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. To platí obdobně, jde-li řízení o nesplnění
povinnosti ošetřujícího lékaře poskytnout lékařům orgánu nemocenského pojištění
potřebnou součinnost při kontrole, zejména umožnit vstup na své pracoviště a předložit
potřebnou zdravotnickou dokumentaci, povinnosti zaměstnavatele, který zaměstnává méně
než 26 zaměstnanců evidovaných v registru pojištěnců dostavit se na výzvu okresní správy
sociálního zabezpečení na okresní správu sociálního zabezpečení, popřípadě na jiné určené
místo, ve stanovený den za účelem provedení kontroly plnění povinností v nemocenském
pojištění nebo povinnosti osoby samostatně výdělečně činné na výzvu okresní správy
sociálního zabezpečení dostavit se ve stanovený den na okresní správu sociálního
zabezpečení, popřípadě jiné určené místo, za účelem provedení kontroly plnění povinností
v nemocenském pojištění nebo její povinnosti předkládat pro účely kontroly plnění
povinností v nemocenském pojištění účetní a další doklady a poskytovat při této kontrole
potřebnou součinnost.
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ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
Čl. LXX
V zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně
některých zákonů, § 18 včetně nadpisu zní:
„§ 18
Výkon kontroly
(1) Pracovníci příslušných orgánů se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem
vydaným příslušným kontrolním orgánem, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole.
(2) Za odebrané vzorky pro účely kontroly údajů o rozsahu znečištění nenáleží osobě,
jíž byl vzorek odebrán, náhrada.“.
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČVRTÁ
Změna zákona o Policii České republiky
Čl. LXXI
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb.,
zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb.
a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 49 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušuje.
2. V § 98 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Na kontrolní činnost prováděnou policií se kontrolní řád nevztahuje.“.
3. Za § 117 se vkládá nový § 117a, který zní:
„§ 117a
Na postup policie se kontrolní řád nepoužije, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.“.
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o lidských tkáních a buňkách
Čl. LXXII
Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk
určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních
a buňkách), ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.
a zákona č. 77/2012 Sb., se mění takto:
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1.

V § 21 úvodní část ustanovení zní:

„Ústav kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky tohoto zákona; kontroly provádí“.
2.

V § 22 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

3.

V § 23 odstavec 1 zní:

„(1) Fyzická osoba, která je Ústavem pověřena kontrolní činností, (dále jen „inspektor“) se
prokazuje průkazem inspektora, jde-li o zaměstnance Ústavu, nebo písemným pověřením
k jednotlivé kontrole, jde-li o jinou osobu.“.
Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.
4.

V § 23 odst. 2 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).

5.

V § 23 se odstavec 3 zrušuje.
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
Čl. LXXIII

Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně
souvisejících zákonů, se mění takto:
1. V § 57 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Na postup podle tohoto ustanovení se kontrolní řád nepoužije.“.
2. Za § 67 se vkládá nový § 67a, který zní:
„§ 67a
Na kontrolní činnost prováděnou inspekcí se kontrolní řád nevztahuje.“.
ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
Čl. LXXIV
Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2012 Sb., se mění takto:
1.

V § 21 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

2.

V § 21 odstavec 4 zní:
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„(4) Obvodní báňský úřad vypracovává po každé kontrole úložiště oxidu uhličitého
protokol o kontrole, ve kterém je uvedeno, zda jsou zapotřebí další opatření. Obvodní
báňský úřad zveřejní protokol o kontrole do 2 měsíců od ukončení kontroly; protokol
o kontrole v případě mimořádné kontroly podle odstavce 3 obvodní báňský úřad předá
Českému báňskému úřadu a Ministerstvu životního prostředí.“.
Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.
3.

V § 21 se odstavce 6 až 8 zrušují.
ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. LXXV
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se mění takto:

1.

§ 28 včetně nadpisu zní:
„Postup kontrolních orgánů
§ 28

Inspektoři a pověření zaměstnanci ministerstva a obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností se při výkonu kontrolní činnosti podle tohoto zákona prokazují průkazem
vydaným příslušným kontrolním orgánem, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole.“.
2.

V § 29 odst. 1 písm. a) se slova „kontrolní zprávy“ nahrazují slovy „protokoly
o kontrole“.

3.

V § 29 odstavec 2 zní:
„(2) Protokol o kontrole obsahuje podrobné odůvodnění případné nesprávnosti údaje
obsaženého v prohlášení podle § 21 odst. 3 nebo 4.“.
Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

4.

V § 29 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.

5.

V § 29 odst. 3 písmeno a) zní:
„a) předat protokol o kontrole inspekci,“.

6.

V § 29 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

7.

V § 29 odst. 5 se slova „3, 5 a 6“ nahrazují slovy „2 a 4“.

8.

V § 36 odst. 2 se slova „1 nebo 3 až 6“ nahrazují slovy „1 až 4“.

54

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem
Čl. LXXVI
V § 15 odst. 1 úvodní části ustanovení zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání
s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České
republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), se za slovo „vykonává“ vkládají
slova „podle kontrolního řádu13)“.
ČÁST SEDMDESÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. LXXVII
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení.
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Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
Obecná část
a) Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované
právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy jako celku
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
[dále též „změnový zákon“], je nezbytnou součástí realizace sjednocení procesněprávního
prostředí v oblasti kontroly, která byla započata přijetím zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád).
Základním cílem změnového zákona je eliminace speciálních procesněprávních
ustanovení upravujících kontrolní postupy ve zvláštních zákonech s tím, že tato ustanovení
budou nahrazena aplikací příslušných ustanovení kontrolního řádu.
V návrhu zákona se zpravidla odstraňují odkazy na subsidiární použití kontrolního
řádu, neboť kontrolní řád jako obecný procesní předpis se použije i bez výslovného odkazu ve
zvláštním právním předpise.
Pokud zvláštní zákony stanovovaly, že obsahují úpravu nad rámec kontrolního řádu,
byly tyto odkazy vypuštěny, neboť např. dílčí speciální kontrolní pravomoc, dílčí specifické
oprávnění kontrolora apod. jsou „nadstandardem“ vůči obecné úpravě a neznamenají
vyloučení obecné úpravy jako celku, což není třeba zvlášť zdůrazňovat.
Návrh změnového zákona vychází z předpokladu, že jednotlivé novely zvláštních
zákonů nemusí obsahovat přechodná ustanovení, neboť je dostačující obecné přechodné
ustanovení o tom, že zahájené kontroly se dokončí podle dosavadních předpisů, obsažené
v § 29 odst. 1 kontrolního řádu. Pokud nabude změnový zákon účinnosti později než samotný
kontrolní řád, na kontrolu zahájenou v období mezi 1. lednem 2014 a nabytím účinnosti
doprovodného zákona (tedy probíhající již podle nového kontrolního řádu) se uplatní obecný
princip – použijí se právě účinné procesní předpisy. V případech, kdy by kontrola byla
zahájena ještě před nabytím účinnosti samotného kontrolního řádu, dokončí se taková
kontrola s ohledem na § 29 odst. 1 kontrolního řádu podle dosavadních právních předpisů, a
to i tehdy, pokud následně nabude účinnosti novela zvláštního zákona, která je bezprostředně
svázána s novým kontrolním řádem.
b) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA)
Nebyla samostatně provedena, neboť změny souvisejících zákonů byly předpokládány
již v rámci hodnocení dopadů regulace (RIA) zpracovaného ke kontrolnímu řádu, na nějž
předkládaný materiál navazuje. Výjimku z povinnosti zpracovat hodnocení dopadů regulace
s ohledem na tuto skutečnost stanovila ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní
rady vlády v souladu s Legislativními pravidly vlády.
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c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky
Stejně jako kontrolní řád respektuje i změnový zákon příslušná ustanovení Ústavy ČR
i Listiny základních práv a svobod, neboť pouze reaguje na novou úpravu kontrolního řádu.
S ohledem na tyto skutečnosti lze tedy konstatovat, že změnový zákon je v souladu
s ústavním pořádkem České republiky.
d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž
je Česká republika vázána, její slučitelnost s právem Evropské unie
Kontrola ve veřejné správě není komplexně řešena ani právem mezinárodním ani
unijním, tj. právem Evropské unie, a nejedná se ani o některou ze společných politik Evropské
unie.
V mezinárodním právu je problematika kontroly, resp. auditu, upravena obecně
v Limské deklaraci z roku 1977, jež byla přijata v rámci mezinárodní organizace INTOSAI.
Tato mezinárodní smlouva ovšem neřeší kontrolní procesy, popř. výkon kontroly obecně,
nýbrž se zabývá především problematikou finančních auditů a postavení nejvyšších
kontrolních institucí státu. V případě České republiky je tedy významná zejména pro činnost
Nejvyššího kontrolního úřadu. Navíc se jedná o právně nezávazný dokument. I navzdory
těmto skutečnostem však byly její obecné základní principy při přípravě návrhu zákona
o kontrole též zohledněny. Některé mezinárodní dohody pak upravují určitou konkrétní
specifickou oblast, přičemž na navrhované obecné procesněprávní kontrolní postupy
se nevztahují a neregulují je.
V rámci Evropské unie je obecně kontrolní činnost vykonávaná uvnitř členského státu,
resp. procesní postupy při výkonu této činnosti, ponechána k úpravě jednotlivým národním
legislativám. Odlišná je pouze situace, kdy Evropská unie poskytuje své finanční prostředky
národním právnickým a fyzickým osobám ve formě příspěvků na projekty, granty, příspěvky
ze strukturálních fondů apod. V těchto případech je nutno dodržovat standardy dané
Evropskou unií a kontrolní akce institucí Evropské unie respektovat jako primární. Tyto
standardy a kontroly se však týkají finančních toků v rámci Evropské unie, jichž
se předkládaný návrh právní úpravy nedotkne, jelikož vzhledem k jeho subsidiární aplikaci,
se předpokládá buďto existence speciální právní úpravy zohledňující požadavky Evropské
unie, ať už v podobě přímo použitelného předpisu Evropské unie či národního právního
předpisu implementujícího základní cíle a požadavky Evropské unie, přičemž takových
ustanovení se změnový zákon nedotýká, jelikož respektuje jejich specialitu, anebo naopak
aplikace obecných institutů zákona o kontrole není v daných případech s požadavky Evropské
unie v rozporu. Totéž lze konstatovat o dalších právních předpisech unijního práva,
upravujících kontrolu v určitých konkrétních oblastech. Jedná se tedy nikoli o právní normy
obecné, nýbrž o právní úpravu s omezenou věcnou působností např. v oblasti zboží a služeb,
zdravotnictví, krmiv, potravinářských a zemědělských výrobků a komodit, mořských
živočichů, zdraví a životních podmínek zvířat, chemických látek apod. [např. nařízení – jako
např. nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004
o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv
a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat]. A konečně
tentýž závěr lze uvést rovněž např. pro případ Smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii, upravující např. v bodě 5. kontrolu v oblasti daní, či Smlouvy o fungování
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Evropské unie, která však upravuje především kontrolní činnost vykonávanou orgány
Evropské unie v rámci jejich působnosti, zejm. v oblasti financí, jednotného vnitřního trhu,
životního prostředí apod.
V případě atomového zákona, je navrhovaná změna plně v souladu s požadavky
předpisů Evropské unie, resp. Evropského společenství pro atomovou energii, jehož právní
předpisy jsou v českém právním prostředí prováděny právě atomovým zákonem. Právní
předpisy EU, zejména směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 13. května 1996, kterou
se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před
riziky vyplývajícími z ionizujícího záření, směrnice Rady 97/43/Euratom ze dne
30. Června 1997 o ochraně zdraví osob před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření
v souvislosti s lékařským ozářením a o zrušení směrnice 84/466/Euratom, směrnice Rady
2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou
bezpečnost jaderných zařízení, směrnice Rady 2003/122/Euratom ze dne 22. prosince 2003
o kontrole vysokoaktivních uzavřených zdrojů záření a opuštěných zdrojů, a směrnice Rady
2006/117/Euratom ze dne 20. listopadu 2006 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu
a vyhořelého paliva a o její kontrole, obsahují jen obecné ustanovení ukládající členským
státům povinnost zajistit účinný inspekční systém kontroly dodržování požadavků v této
oblasti, což bude navrhovanou změnou zachováno v míře dostatečné.
Samotná Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii obsahuje
z hlediska výkonu kontroly relevantní čl. 81, v němž zakotvuje kontrolní pravomoc
inspektorů Komise (Euratomu) v členských státech nad nakládáním s jadernými materiály.
Toto oprávnění, přestože je již v současné době do českého právního řádu implementováno,
bude jednou z navrhovaných změn atomového zákona dotčeno ve směru formálně přesnější
úpravy textu atomového zákona.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že mezinárodní smlouvy upravující, resp. určitým
způsobem se dotýkající kontrolní činnosti, jež jsou pro Českou republiku závazné, a právní
akty unijního práva, které se na problematiku regulovanou návrhem změnového zákona
vztahují, byly při přípravě změnového zákona zohledněny.
Návrh zákona novelizuje implementační ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., kterým
byla do českého právního řádu promítnuta směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů.
Lze tedy konstatovat, že návrh změnového zákona je v souladu s mezinárodními
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, jakož i s právem Evropské unie.
e) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah a případné další dopady navrhované
právní úpravy
Navrhované úpravy ve změnovém zákoně nepředpokládají žádné významné dopady
na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.
Nová právní úprava kontroly rovněž nepředpokládá negativní sociální dopady, dopady
na životní prostředí, ani dopady z hlediska zákazu diskriminace.
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Na podnikatelské prostředí České republiky se taktéž žádný negativní hospodářský
a finanční dopad nepředpokládá. Nepředpokládají se ani jiné negativní dopady.
f) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních
údajů
Vzhledem k tomu, že se jedná o změny navazující na úpravu kontrolního řádu,
nevyvolává předkládaný materiál sám o sobě žádné dopady na ochranu soukromí či osobních
údajů.
g) Hodnocení protikorupčních rizik (CIA)
Návrh je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má upravovat, jelikož
pouze dává do souladu procesní úpravu obsaženou ve zvláštních zákonech s obecnou úpravou
v kontrolním řádu, nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy, úprava osob
kompetentních k rozhodování se nemění ani nedochází k jinému rozdělení pravomocí nebo
odpovědnosti. Také úprava opravných prostředků se dává do souladu s kontrolním řádem.
Vzhledem k tomu, že se jedná o technické změny jednotlivých zákonů spojené
s kontrolním řádem, převážně o odstranění duplicitní zvláštní právní úpravy, nevyvolává
předkládaný návrh zákona žádná korupční rizika.
h) Odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas
již v prvém čtení
Navrhuje se, aby podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, Poslanecká sněmovna s návrhem zákona
vyslovila souhlas již v prvém čtení. Důvodem pro zvolený postup je nutnost přijmout změny
ve zvláštních zákonech tak, aby nabyly účinnosti nejlépe ke stejnému datu jako již přijatý
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), případně co nejdříve poté, jelikož se jedná
o dva úzce propojené zákony.
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Zvláštní část

K části první – změna kompetenčního zákona
Doplňuje se výslovně kompetence Ministerstva vnitra k výkladu kontrolního řádu.
K části druhé – změna zákona o požární ochraně
K bodu 1:
Zčásti se jedná o legislativně-technickou úpravu označení písemného výstupu
z kontroly tak, aby byla v souladu s terminologií kontrolního řádu (místo zápisu se bude
pořizovat protokol o kontrole). A dále je zohledněna určitá specifická povaha požárních
kontrol, kdy lze v protokolu o kontrole přímo uložit určitá opatření, proti nimž nelze podávat
námitky ve smyslu kontrolního řádu. Účelem je zajistit kontinuální průběh kontroly a včasné
odstranění zjištěných nedostatků, které svým charakterem přímo ohrožují bezpečnost osob,
případně majetku.
K bodům 2 až 4:
Účelem je sjednocení terminologie ve vztahu ke kontrolnímu řádu.
K části třetí – změna zákona o České obchodní inspekci
K bodu 1:
Zařazení tohoto ustanovení bylo provedeno zákonem č. 160/2007 Sb., kterým se mění
některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele, který byl přijat v návaznosti na nařízení
Evropského parlamentu a Rady č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány
příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení
o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele). Uvedené nařízení, které stanovilo postupy pro
spolupráci mezi orgány dozoru v oblasti výměny informaci a dále postupy pro uplatnění
donucovacích opatření, si vyžádalo i změny příslušných právních předpisů, a to tak,
aby příslušné dozorové orgány, tedy i Česká obchodní inspekce, měly kompetence postupovat
podle tohoto nařízení a ukládat opatření k nápravě v rozsahu, který toto nařízení stanoví.
V mezidobí však došlo ke změně nařízení, např. směrnicí Evropského parlamentu
a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům, kdy byla doplněna
pod bod 16 i předmětná směrnice. Rovněž tak směrnice Evropského parlamentu a Rady
2011/83/EU o právech spotřebitelů ruší ke dni 13. 6. 2014 směrnici 85/577/EHS uvedenou
v příloze pod bodem 2 a směrnici 97/7/ES uvedenou pod bodem 8. Dá se tedy předpokládat,
že bude následovat i změna daného nařízení. V neposlední řadě je nutno zmínit i změnu
nařízení v důsledku přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU
o alternativním řešení spotřebitelských sporů (ADR) a nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line (ODR).
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S ohledem na uvedené bylo ustanovení přeformulováno do obecné polohy tak,
aby v návaznosti na poměrně časté změny evropských předpisů v oblasti ochrany spotřebitele
nemusel být měněn i zákon o České obchodní inspekci.
K bodu 2 :
Dochází k úplnému vypuštění textu, který upravoval oprávnění pracovníků České
obchodní inspekce pověřených plněním jejich kontrolních úkolů, které jsou v současné právní
úpravě zahrnuty v obecné poloze v kontrolním řádu, a to v ustanoveních §§ 4, 5, 7, 8, 11
a 20. Nově se doplňuje pouze pověření ke kontrole, kterým je v rámci činnosti České
obchodní inspekce služební průkaz. Ačkoliv pracovníci České obchodní inspekce používají
služební průkaz při výkonu kontrolní pravomoci, nejsou jeho náležitosti dosud upraveny
zákonem, ale pouze vnitřním předpisem ústředního ředitele České obchodní inspekce.
Uvedené ustanovení tak zmocňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu jako nadřízený orgán
k vydání prováděcího předpisu, jehož obsahem budou náležitosti služebního průkazu a jeho
zobrazení.
K bodu 3:
Jedná se o odstranění duplicitní úpravy. Přizvání osob k účasti na kontrole je upraveno
v kontrolním řádu v ustanovení § 6. Rovněž tak povinnost upravená v nynějším odst. 3
je zakotvena v kontrolním řádu v § 10 odst. 2.
K bodu 4 až 5:
Jedná o legislativně technickou úpravu textu § 7 odst. 4 a § 8 odst. 5 tak, aby bylo
zřejmé, od kdy lze podat námitky proti uloženému opatření, a aby podání námitek bylo
jednotně upraveno v celém zákoně – viz § 7b odst. 3 zákona.
K bodu 6 až 11:
Kontrolní řád oproti stávajícímu zákonu o státní kontrole nově definuje skutkové
podstaty přestupků a správních deliktů. Přestupky a správní delikty jsou formulovány jako
porušení hmotněprávní povinnosti, tj. povinnosti umožnit výkon oprávnění kontrolujícího
nebo přizvané osoby a povinnosti poskytnout k tomu potřebnou součinnost. Pokuty
za přestupky nebo správní delikty slouží jako represivní (sankční) prostředek za jednání, které
je v rozporu s hmotněprávními povinnostmi stanovenými zákonem, k vynucení plnění
potřebných povinností kontrolovaných či povinných osob nebo k zabránění narušení
či dokonce zmaření kontroly. V těchto případech je tak vyloučeno použití institutu pořádkové
pokuty, jako to bylo v případě předchozího zákona o státní kontrole, neboť v daném případě
nejde o pořádkovou pokutu srovnatelnou např. s pořádkovou pokutou podle § 62 správního
řádu či pořádkovými pokutami podle jiných procesních předpisů (občanský soudní řád, trestní
řád atd.), ale o postih za to, že kontrolovaná osoba brání ve výkonu kontroly - nejedná se tedy
o porušení procesní povinnosti, ale povinnosti hmotněprávní, což je podstatným odlišujícím
znakem od pořádkové pokuty jakožto procesního institutu obvykle užívaného v zákonech
upravujících výkon veřejné správy.
S ohledem na uvedené bylo nutno změnit všechna ustanovení, která upravovala institut
pořádkové pokuty.
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K části čtvrté – změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
K bodu 1 a 2:
Změny odstraňují duplicitu s § 7 a 8 kontrolního řádu.
K bodu 3:
Podle kontrolního řádu je kontrola vykonávána na základě pověření ke kontrole, které
má buď formu písemného pověření k jednotlivé kontrole, nebo průkazu, stanoví-li tak jiný
právní předpis. Navrhovaná změna reaguje na tuto úpravu kontrolního řádu tak, aby průkazy
používané báňskými inspektory byly zároveň i pověřením k provádění kontrol.
K bodu 4 a 5:
Tyto novelizační body navazují na novelizační bod 1 (zrušení stávajícího znění § 39
odst. 4). Dle stávající právní úpravy bylo porušení povinností stanovených v 39 odst. 4
správním deliktem. V souvislosti se zrušením stávajícího znění § 39 odst. 4 jsou zrušeny
i odkazy na toto ustanovení v § 44a odst. 1 písm. f) a odst. 2 písm. l).
K části páté - změna zákona o geologických pracích
Zrušuje se ustanovení, které stanoví organizacím povinnost umožnit při kontrole
pověřeným pracovníkům Ministerstva životního prostředí vstup do prostor, kde se projektují,
provádějí a vyhodnocují geologické práce a uchovává geologická dokumentace, a dále
povinnost poskytnout jim potřebné podklady, informace a vysvětlení, neboť tyto povinnosti
kontrolované osoby vyplývají již z kontrolního řádu. Zrušuje se rovněž ustanovení, podle
kterého se „pověření ke vstupu“ prokazuje služebním průkazem ministerstva. Pověření ke
vstupu do objektů kontrolovaného totiž nelze zaměňovat s pověřením ke kontrole, pro něž
bude platit obecná úprava podle § 4 odst. 3 kontrolního řádu.
K části šesté - změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti
v ochraně lesa
K bodu 1:
Navrhuje se bez ohledu na konkrétní úsek působnosti České inspekce životního
prostředí obecně stanovit, že úkoly inspekce plní inspektoři. Dále se navrhuje stanovit,
že inspektoři se při výkonu kontroly podle tohoto zákona (tj. na úseku ochrany lesa) nebo
podle jiných právních předpisů prokazují průkazem inspekce, který je dokladem o jejich
pověření ke kontrole. Jinými právními předpisy se rozumí všechny „složkové“ zákony
v oblasti životního prostředí, na základě kterých vykonává Česká inspekce životního prostředí
kontrolu. Příkladmý výčet těchto zákonů se uvádí v poznámce pod čarou. Navrhované
ustanovení využívá možnosti dané v § 4 odst. 3 kontrolního řádu, podle kterého má pověření
ke kontrole formu buďto písemného pověření k jednotlivé kontrole anebo průkazu, stanoví-li
tak jiný právní předpis. V případě České inspekce životního prostředí je pověření ke kontrole
ve formě průkazu plně opodstatněné, neboť kontrola je jednou z jejích hlavních činností.
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K bodu 2:
Navrhované vypuštění části § 7 odst. 1 souvisí s bodem 1 tohoto článku, kde
se navrhuje upravit to samé obecně, tedy nejen pro oblast ochrany lesa.
K bodu 3:
Zrušují se ustanovení obsahující duplicitní úpravu ve vztahu ke kontrolnímu řádu,
respektive procesně-právní úpravu výkonu kontroly s neopodstatněnými odchylkami od
obecné úpravy v kontrolním řádu. Jedná se o oprávnění inspektorů vstupovat při kontrole na
cizí pozemky a do cizích objektů, právo požadovat potřebné doklady, údaje a písemná nebo
ústní vysvětlení a povinnost inspektorů zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se
dověděli v souvislosti s výkonem své činnosti. Pokud jde o odpovědnost za škodu způsobenou
při kontrole, není důvod pro zachování odchylného režimu oproti zákonu č. 82/1998 Sb.,
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem.
K části sedmé -– změna zákona o obecní policii
Doplňuje se upřesnění reagující na některé případy vznikajících výkladových
nejasností při interpretaci zvláštních zákonů upravujících některé úseky činnosti obecní
policie (např. zákon č. 379/2005 Sb.), které poněkud nepřesně hovoří o kontrole prováděné
obecní policií, ač z povahy věci a systematiky těchto předpisů plyne, že nejde o pojem
kontroly ve smyslu zákona o státní kontrole nebo kontrolního řádu. Proto se výslovně
stanovuje, že na kontrolní činnost prováděnou obecní policií podle zvláštních zákonů
se kontrolní řád nevztahuje.
K části osmé - změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
K bodu 1:
Ustanovení o povinnosti zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné (dále jen
„OSVČ“) poskytnout pověřeným zaměstnancům orgánu sociálního zabezpečení potřebnou
součinnost je nadbytečné, neboť tato povinnost je obsažena v § 10 kontrolního řádu.
Kontrolní řád je normou upravující způsob provádění kontroly. Proto se v ustanovení
§ 13 odst. 2 ponechává předmět kontroly, tj. obecné věcné vymezení pravomoci kontrolních
zaměstnanců.
K bodu 2:
Ustanovení se zrušuje jako duplicitní. Povinnost kontrolované osoby vůči kontrolnímu
orgánu obsahuje především § 10 odst. 2 kontrolního řádu. Povinnosti kontrolované osoby
uvedené v tomto ustanovení jsou formulovány tak obecně, že povinnost uvedenou
v § 14 odst. 3 písm. f) zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (dále jen
„ZOPSZ“) v sobě věcně obsahují.
K bodu 3:
Z ustanovení o oprávnění pověřených zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení
při provádění kontroly se vypouští oprávnění k provádění konkrétních postupů při výkonu
kontrolní činnosti (oprávnění vstupovat na pracoviště zaměstnavatelů a povinnost
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zaměstnavatele poskytnout pověřeným zaměstnancům orgánu sociálního zabezpečení
potřebnou součinnost). Tato oprávnění jsou obsažena přímo v § 7 a 10 kontrolního řádu
Ze stávajících oprávnění týkajících se průběhu kontroly se v ZOPSZ ponechává
oprávnění vyžadovat přijetí opatření k nápravě k odstranění zjištěných nedostatků.
V kontrolním řádu je toto oprávnění obsaženo v § 19 odst. 1, avšak pouze při kontrole výkonu
státní správy. Orgány sociálního zabezpečení však tato opatření ukládají i v situacích, kdy se
zjištěný nedostatek netýká přímo výkonu státní správy (např. nedostatky v evidenci vedené
zaměstnavatelem podle § 35a odst. 2 ZOPSZ, neboť vedení evidence zaměstnavatelem nelze
považovat za výkon státní správy).
Oprávnění orgánů sociálního zabezpečení se doplňuje o oprávnění kontrolovat
v důchodovém pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení plnění povinností uložených
OSVČ. Toto oprávnění mají tyto orgány již v současné době, je však nutno jej dovozovat
z příslušných ustanovení. Jeho výslovným vyjádřením se proto posiluje právní jistota těchto
osob.
Oprávnění orgánů sociálního zabezpečení se dále výslovně doplňuje o možnost
stanovit lhůtu pro přijetí opatření k nápravě k odstranění zjištěných nedostatků; jedná se
pouze o formulační změnu výslovně doplňující do textu zákona fakticky již existující právní
stav. Naproti tomu se v zákoně neuvádí možnost orgánů sociálního zabezpečení vyžadovat
na zaměstnavateli podání písemné zprávy o přijatých opatřeních včetně jejich plnění, neboť
toto oprávnění vyplývá přímo z § 10 odst. 2 kontrolního řádu a vztahuje se i na případy, kdy
vlastní oprávnění uložit opatření k odstranění nedostatků je obsaženo v jiném zákoně, než je
kontrolní řád.
Kontrolní řád v § 4 odst. 3 stanoví pro pověření ke kontrole formu písemného
pověření k jednotlivé kontrole nebo průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis. V současné
době Česká správa sociálního zabezpečení používá písemné pověření ke kontrole buď
na jednotlivou kontrolu (využíváno ojediněle) nebo univerzální (využíváno v převážné většině
případů) na všechny kontroly bez časového omezení. Ve smyslu nové právní úpravy se proto
zákona zakotvuje pověření ke kontrole ve formě průkazu (obdobně jako u kontrol dodržování
režimu dočasně práce neschopného pojištěnce v nemocenském pojištění).
K bodům 4 a 5:
Povinnost zaměstnavatele a OSVČ poskytnout potřebnou součinnost při kontrole se
v § 13 ZOPSZ zrušuje, proto se zrušuje i navazující sankce. Naopak se zavádí možnost uložit
OSVČ pokutu za nesplnění povinnosti plnit opatření k nápravě nově výslovně vyjádřené
v § 15 odst. 1.
Dále se provádějí legislativně technické úpravy z důvodu zpřesnění odkazu na § 15,
který je nově členěn na odstavce.
K bodu 6:
Úprava navazuje na § 15 odst. 2; doplňuje se zmocnění pro vydání vyhlášky, která
stanoví obsahové náležitosti průkazu ke kontrole pověřených zaměstnanců orgánu sociálního
zabezpečení.
K čl. IX – Přechodné ustanovení:
Z hlediska věcného se povinnost zaměstnavatelů a OSVČ poskytnout orgánům
sociálního zabezpečení při kontrole potřebnou součinnost nemění, vypouští se však ze zákona
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení pro duplicitu s ustanoveními kontrolního
řádu. Z tohoto důvodu je třeba právně zajistit, aby po datu nabytí účinnosti zákona mohlo být
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sankčně postiženo i porušení této povinnosti, kterou zaměstnavateli a OSVČ ukládal do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona ji obsahuje jen kontrolní řád. V opačném případě by došlo
k tomu, že po nabytí účinnosti tohoto zákona by nesplnění této povinnosti zaměstnavatele
nebo OSVČ, k němuž došlo před tímto datem, ale řízení o ní nebylo dosud ukončeno, bylo
posuzováno podle ustanovení, které by již v právním řádu neexistovalo.
Navrhují se proto dvě ustanovení týkající se správního trestání, z nichž prvé upravuje
hmotněprávní stránku posuzování nesplnění povinnosti zaměstnavatele a OSVČ poskytnout
při kontrole potřebnou součinnost, druhé procesního charakteru zajišťuje kontinuitu
již probíhajícího správního řízení o pokutě.
K části deváté - změna zákona o ochraně přírody a krajiny
K bodu 1:
Legislativně-technická úprava vyvolaná přečíslováním odstavců v § 81.
K bodům 2 a 6 a 7:
Ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny týkající se výkonu kontroly
se přizpůsobují terminologii nového kontrolního řádu („kontrolovat“ namísto „dozírat“).
K bodu 3:
Zrušuje se duplicitní ustanovení ve vztahu k nově navrhovanému § 1 odst. 5 zákona
o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.
K bodům 4 a 5:
Ustanovení § 81 odst. 1 se upravuje v souladu s praxí, kdy strážci přírody jsou
v současné době ustanovováni převážně zaměstnanci správ národních parků, správ
chráněných krajinných oblastí a zaměstnanci krajských úřadů. Zákon v současnosti vylučuje
v § 81 odst. 7 použití správního řádu na řízení o ustanovování stráže přírody, aniž by však
stanovil alternativní procesní postup. Na ustanovení stráže přírody a vydání průkazu strážce
lze přitom aplikovat postup podle § 151 správního řádu, kdy místo písemného vyhotovení
rozhodnutí lze vydat pouze doklad, pokud správní orgán zcela vyhoví žádosti o přiznání
práva, jehož existence se osvědčuje zákonem stanoveným dokladem.
K bodu 8
V souladu s § 4 odst. 3 kontrolního řádu se navrhuje zakotvit pověření ke kontrole ve
formě průkazu pro pověřené zaměstnance orgánů ochrany přírody, což je nezbytné zejména
k efektivnímu výkonu kontroly ve zvláště chráněných územích (v přírodních rezervacích
a přírodních památkách vykonávají kontrolu převážně krajské úřady, v národních parcích
a chráněných krajinných oblastech příslušné správy).
K části desáté - změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
K bodu 1:
Zrušuje se povinnost vlastníků a nájemců pozemků náležejících do zemědělského
půdního fondu umožnit orgánům ochrany zemědělského půdního fondu vstup na pozemky
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za účelem dozorové a kontrolní činnosti, neboť taková povinnost vyplývá již z obecné
procesní úpravy v kontrolním řádu (§ 7).
K bodům 2 až 6:
Legislativně-technické úpravy vyvolané přečíslováním odstavců v § 3.
K části jedenácté – změna zákona o stavebním spoření
K bodům 1 až 8:
Jedná se o úpravu terminologie části zákona upravující výkon kontroly dodržování
podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření vykonávané Ministerstvem
financí v souvislosti s přijetím kontrolního řádu. Dále se jedná o legislativně - technickou
změnu spočívající ve zpřesnění normativního odkazu v příslušných ustanoveních.
K části dvanácté - změna zákona o silniční dopravě
K bodu 1:
Zrušuje se ustanovení, které je duplicitní s § 8 písm. e) a § 10 odst. 2 a 3 kontrolního
řádu.
K bodům 2 a 3:
Zrušují se ustanovení o právech a povinnostech kontrolujícího a kontrolované osoby,
která obsahují např. § 4 odst. 3, § 7, § 8 písm. c) a další kontrolního řádu. Zachovává se pouze
povinnost řidiče umožnit přístup k záznamovému zařízení a k taxametru, která jsou
specifickým zařízením v silniční dopravě. Znění § 34 odst. 5 se zařazuje v podobě, která
umožní, aby pověření ke kontrole ve formě průkazu vydával správní orgán, do jehož
působnosti výkon dozoru spadá. Kontrola v silniční dopravě a obdobně také v jiných druzích
dopravy je zajišťována na různých úrovních, vykonávají ji Ministerstvo dopravy, jiné ústřední
úřady, krajské úřady a obecní úřady (úprava v jednotlivých zákonech je značně odlišná podle
zvláštností jednotlivých doprav). Nutnost zajistit shodné náležitosti a bezpečnostní prvky
průkazů (doprava se uskutečňuje po celém území republiky, a je proto na místě, aby průkazy
byly formálně jednotné), vede k doplnění zmocnění, na základě něhož stanoví náležitosti
průkazu a jeho vzor prováděcí právní předpis. Protože státní odborný dozor v silniční dopravě
vykonávají také celníci, zařazuje se z důvodů právní jistoty odkaz na příslušný zákon.
K bodu 4:
Z obdobných důvodů jako u změn v bodech 3 a 4 se zrušuje část ustanovení
§ 34 odst. 6.
K bodu 5:
Zrušuje se skutková podstata přestupku spočívajícího v neumožnění výkonu státního
odborného dozoru, příslušný přestupek a správní delikt je obsažen v § 15 a 16 kontrolního
řádu.
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K bodu 6:
V obecném zmocňovacím ustanovení se doplňuje nové zmocnění podle § 34 odst. 5.
K části třinácté – změna zákona o zpravodajských službách
Účelem tohoto ustanovení je na jednu stranu zachování a respektování specifického
postavení zpravodajských služeb, avšak zároveň zabránění úplnému zmaření provedení
kontroly. Zpravodajská služba tak nemůže provedení kontroly zcela vyloučit,
resp. neumožnit, má však možnost provést kontrolu vlastními prostředky, jsou-li adekvátní
výkonu kontroly kontrolním orgánem, popř. v dohodě s kontrolním orgánem stanovit určitá
specifická pravidla výkonu kontroly, která musí kontrolní orgán respektovat. Nesmí se však
jednat o pravidla, v jejichž důsledku by byla kontrola zmařena.
K části čtrnácté – změna zákona o Bezpečnostní informační službě
Cílem této změny je upřesnění vztahu kontrolního řádu ke kontrole Bezpečnostní
informační služby kontrolním orgánem Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že
působnost kontrolního řádu je pojata velmi široce a z textu zákona vyplývá, že pokud by
zákon v konkrétních případech nestanovil jinak, vztahoval by se i na kontrolní orgány
Parlamentu, je nezbytné z důvodu vyloučení pochybností výslovně stanovit, že na kontrolu
Bezpečnostní informační služby kontrolním orgánem Poslanecké sněmovny se použije jako
dosud zvláštní právní úprava v části třetí zákona o Bezpečnostní informační službě, se
subsidiárním použitím zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, avšak s výslovným
vyloučením kontrolního řádu. Kontrola Bezpečnostní informační služby ze strany moci
zákonodárné je značně specifická, vykazuje mnohé odlišnosti od standardní veřejnoprávní
kontroly za strany správních orgánů a jako taková nemůže podléhat procesním postupům
určeným právě pro takovou standardní kontrolu. Proto také zákon o Bezpečnostní informační
službě od samého počátku své platnosti upravuje kontrolu zvláštním způsobem.
K části patnácté - změna zákona o dráhách
K bodu 1:
§ 58 odst. 5 se mění tak, aby pověření ve formě průkazu vydával správní orgán,
do jehož působnosti výkon dozoru náleží. Současně se doplňuje zmocnění stanovit
v prováděcím právním předpise náležitosti průkazu a jeho vzor.
K bodu 2:
Zrušuje se § 59 o právech oprávněných osob v platném znění, komplexní úpravu
obsahuje § 7 a další kontrolního řádu. Nové znění § 59 se omezuje pouze na specifické
povinnosti provozovatele dráhy a dopravce, zejména se zachovává oprávnění kontrolujícího
použít drážní sdělovací zařízení, které plní významnou bezpečnostní funkci.

67

K bodu 3:
Zrušuje se § 59a o pořádkové pokutě, který je nadbytečný, protože případný postih
kontrolovaných osob a povinných osob je řešen v § 15 a 16 kontrolního řádu.
K bodu 4:
V obecném zmocňovacím ustanovení se doplňuje nové zmocnění podle § 58 odst. 5.
K části šestnácté - změna zákona o státní sociální podpoře
K bodu 1:
Ustanovení se zrušuje jako duplicitní, neboť povinnost poskytovat potřebné údaje,
informace a podklady již vyplývá z § 8 písm. c) a § 10 kontrolního řádu.
K bodu 2:
Odstraňuje se duplicita se zákonem o kontrole. Povinnost právnických nebo fyzických
osob (jakožto kontrolovaných osob) umožnit příslušným zaměstnancům (jakožto
kontrolujícím) nahlížení do kontrolních dokladů a poskytovat potřebnou součinnost
je upravena v § 8 a § 10 zákona o kontrole.
K bodu 3:
V návaznosti na zrušení ustanovení o povinnostech právnických nebo fyzických osob
při kontrole se zrušuje ustanovení § 65 odst. 3 a 4 upravující možnost uložit pořádkovou
pokutu za jejich nesplnění.
K části sedmnácté - změna lesního zákona
V souvislosti s novým kontrolním řádem (zákon č. 255/2012 Sb.), který s účinností
od 1. 1. 2014 nahrazuje dosavadní zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, se v lesním zákoně
odstraňuje duplicitní ustanovení.
K části osmnácté - změna zákona o pozemních komunikacích
K bodu 1:
Postupy při kontrole upravuje např. § 12 kontrolního řádu, část ustanovení § 41 odst. 2
se proto zrušuje jako nadbytečná.
K bodu 2:
§ 41 odst. 4 se zařazuje ve znění, které umožní, aby pověření ve formě průkazu vydával
správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru náleží. Současně se doplňuje zmocnění pro
prováděcí právní předpis stanovit náležitosti průkazu a jeho vzor.
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K bodu 3:
Zrušují se § 41 odst. 5 a 6, protože práva a povinnosti všech osob v souvislosti s výkonem
kontroly upravují zejména § 8 a 9 kontrolního řádu.
K bodu 4:
Zrušuje se oprávnění uložit pořádkovou pokutu, sankce pro osoby, které nespolupracují při
výkonu kontroly, řeší § 15 a 16 kontrolního řádu.
K bodu 5:
Jedná se o legislativně-technickou úpravu odkazu v souvislosti se zrušením § 41 odst. 4.
K části devatenácté - změna atomového zákona
K bodu 1:
Změna ustanovení § 18 odst. 1 písm. g) má za cíl provést formální doplnění ve směru
výslovného zakotvení povinnosti držitele povolení umožnit vstup inspektorům Evropské
komise a poskytnout součinnost pro výkon jejich kontrolní činnosti. Pravomoc inspektorů
Evropské komise vykonávat kontrolní činnost na území České republiky ve věci nakládání
s jadernými položkami a vedení jejich evidence zakládá čl. 81 Smlouvy o založení
Evropského společenství pro atomovou energii. Čl. 81 Smlouvy o Euratomu zakotvuje
pravomoc Komise vyslat své inspektory pro dozor nad rudami, výchozími materiály nebo
zvláštními štěpnými materiály na území členského státu. Inspektorům uděluje Smlouva právo
vstupu „na všechna místa a ke všem údajům a osobám, které v rámci svého povolání nakládají
s materiály, vybavením nebo zařízením, které podléhají dozoru podle této kapitoly“. Zároveň
zakládá právo členského státu doprovázet při výkonu kontrolní pravomoci Inspektory
pracovníky vlastních dozorových orgánů.
Je tedy nutné adaptovat českou národní právní úpravu požadavkům mezinárodní
smlouvy, jíž je Česká republika vázána, zejména proto, aby právní postavení adresátů normy,
zde držitelů povolení, bylo postaveno najisto. Pakliže v přiměřené situaci musí držitelé
povolení poskytnout součinnost inspektorům Mezinárodní agentury pro atomovou energii
(rovněž v souladu s mezinárodní smlouvou) musí zákon stanovovat i srovnatelný vztah
k inspektorům Evropské komise, provádějícím obdobný druh kontrolní činnosti, ovšem na
základě jiného mezinárodněprávního instrumentu. Dosavadní absence výslovné právní úpravy
vedla v praxi k původně (tj. v době aproximace práva ČR právu EU) neočekávaným obtížím
při výkonu kontrol, např. k odmítání umožnění vstupu do kontrolovaných objektů apod. Tento
problém by měl být dodatečnou adaptací zákona odstraněn.
Dále je vypuštěna výslovná povinnost držitele povolení poskytnout součinnost osobám
přibraným SÚJB k provádění kontrolní činnosti, neboť tato oblast je obecně upravena novým
kontrolním řádem.
Změna vnitřního odkazu (číslo „5“ na číslo „4“) souvisí se změnami prováděnými dále
v § 39 zákona (vypuštění odstavce 3).

69

K bodu 2:
Změna § 39 odst. 1 má vést ke snazší interpretaci a aplikovatelnosti ustanovení.
Namísto dosavadní dikce „dalších předpisů vydaných na jeho základě“ jsou volena slova
„předpisů vydaných k jeho provedení a povinností uložených na jejich základě“. Ustanovení
materiálně vzato směřuje již v současné podobě ke stanovení předmětu kontrolní činnosti,
který by zahrnoval nejen plnění povinností uložených atomovým zákonem, nýbrž i jeho
prováděcími právními předpisy, které jsou, v obecnějším smyslu, „vydány na jeho základě“.
Zároveň nelze pominout, že atomový zákon svěřuje SÚJB pravomoc stanovovat
podmínky výkonu povolované činnosti, které nejsou stricto sensu součástí tohoto zákona,
nicméně jsou a musí být vydávány na jeho základě a v jeho mezích. Nepochybně je pravomoc
ke kontrole jejich dodržování dovoditelná interpretací i ze stávajícího znění zákona, ovšem
v praxi vede absence výslovné dikce k nepochopení kontrolovaných subjektů. Pravomoc
kontrolovat dodržování vydaného povolení navíc zakládá atomový zákon v § 39 odst. 3, který
se však jeví být, s ohledem na § 39 odst. 1 atomového zákona a obecné vymezení předmětu
kontroly v § 2 kontrolního řádu, zcela nadbytečným. Při jeho vypuštění (viz. dále bod. 4) by
pak přesnější formulace § 39 odst. 1 měla takto předejít problému s nesprávnou interpretací.
V další části ustanovení odstraňuje nedostatek stávající právní úpravy v atomovém
zákoně spočívající v absenci výslovného zakotvení pravomoci SÚJB kontrolovat osoby
provádějící bez povolení činnosti, k jejichž vykonávání je povolení dle § 9 odst. 1 atomového
zákona nutné. K zajištění předmětu a, v širším smyslu, účelu právní úpravy obsažené
v atomovém zákoně, jímž je ochrana osob a životního prostředí před nežádoucími účinky
ionizujícího záření, byl zákonodárcem ustaven systém vydávání správních aktů a výkonu
dozoru nad stanovenými činnostmi. Zákon ve stávajícím znění § 39 odst. 1 upravuje
pravomoc SÚJB k výkonu státního dozoru mj. „u osob, u nichž lze důvodně předpokládat, že
neoprávněně využívají jadernou energii nebo vykonávají činnosti vedoucí k ozáření“, tzn.
u osob, které postrádají oprávnění (povolení) k využívání jaderné energie nebo k vykonávání
činností vedoucích k ozáření, nikoli obecně u subjektů neoprávněně vykonávajících činnosti
vyžadující povolení. Mezi činnostmi, jejichž výkon vyžaduje povolení dle § 9 odst. 1
atomového zákona, jsou i aktivity, které nelze zařadit do kategorií „využívání jaderné
energie“ nebo „činnosti vedoucí k ozáření“, jak je definuje § 2 písm. a) a b) atomového
zákona, tj. kategorie za aktuálního stavu podrobené státnímu dozoru. Jedná se např. o některé
činnosti regulované § 9 odst. 1 písm. r) atomového zákona, tj. „provádění osobní dozimetrie
a dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany“, jejichž bližší vymezení obsahuje
vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. Tyto činnosti tedy lze vykonávat neoprávněně
a může při nich dojít k ohrožení ionizujícím zářením, ovšem nejsou součástí kategorie
„činnost vedoucí k ozáření“, o níž zákon výslovně hovoří.
Současný legislativní stav by tak při striktní interpretaci § 39 odst. 1 neumožňoval
SÚJB kontrolovat osoby, u nichž existuje důvodné podezření, že provádějí některé činnosti,
k nimž je nutné povolení, bez tohoto povolení, a také pravděpodobně nesplňují další
legislativní požadavky kladené na držitele povolení, směřující právě k ochraně před
negativními účinky ionizujícího záření. Dodejme, že tento nezamýšlený a nežádoucí formální
stav je výsledkem historického právního vývoje v pojetí výrazu „činnosti vedoucí k ozáření“.
Tento záměr jistě zákonodárce neměl, neboť taková situace by mohla vést k nežádoucímu
ohrožení ionizujícím zářením a byla by v rozporu s doporučeními mezinárodních organizací,
např. ICRP (International Commission on Radiological Protection). Stávající nedostatek bude
napraven úpravou textu zákona tak, aby bylo zřejmé, že kontrolní pravomoc se vztahuje i na
tuto úzkou skupinu subjektů.
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K bodu 3:
Úprava § 39 odst. 2 odstraňuje v současnosti již obsoletní rozdělení inspektorů SÚJB
na dvě kategorie. Ustanovení reflektovalo rozšíření působnosti SÚJB v roce 1997 o oblast
radiační ochrany, již ve své době bylo však rozdělení ryze formální. Nad to změna odráží
novou terminologii kontrolního řádu, který používá pro osoby vykonávající kontrolu termín
„kontrolující“.
K bodu 4:
Ustanovení jen jinými slovy opakuje vymezení předmětu kontroly v § 39 odst. 1.
Kromě toho je předmět kontrolní činnosti v podobném rozsahu (jen v obecnější rovině)
upraven v § 2 kontrolního řádu. Odstavec § 39 odst. 3 je tedy rušen bez náhrady.
K bodu 5:
Novelizační ustanovení zásadním způsobem zjednodušuje § 39 odst. 4, který upravuje
jednotlivá oprávnění inspektorů při výkonu kontroly. Jelikož drtivou většinu těchto
kontrolních oprávnění obsahuje v obecné podobě nový kontrolní řád (viz. § 7 a 8 kontrolního
řádu), je další zachování této úpravy nadbytečné, resp. úprava by byla duplicitní a negativně
by mohla ovlivňovat právní jistotu adresátů normy. Vypuštěním ustanovení upravujících
konkrétní kontrolní oprávnění (s výjimkou písmene g), zakládajícího zvláštní oprávnění) bude
atomový zákon uveden do souladu s kontrolním řádem. Z formálního hlediska je celé
ustanovení nahrazeno jednoduchou formulací obsahující pouze výše zmíněné speciální
oprávnění z původního písmene g) tohoto odstavce.
K bodu 6:
Novelizační bod provádí adaptaci atomového zákona požadavku čl. 81 Smlouvy
o založení Evropského společenství pro atomovou energii. Čl. 81 Smlouvy zakotvuje
pravomoc Komise vyslat své inspektory pro dozor nad rudami, výchozími materiály nebo
zvláštními štěpnými materiály na území členského státu. Inspektorům uděluje Smlouva právo
vstupu „na všechna místa a ke všem údajům a osobám, které v rámci svého povolání nakládají
s materiály, vybavením nebo zařízením, které podléhají dozoru podle této kapitoly“. Zároveň
zakládá právo členského státu doprovázet při výkonu kontrolní pravomoci inspektory
pracovníky vlastních dozorových orgánů.
Navržené ustanovení tedy uvádí stávající znění atomového zákona do souladu
se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, neboť nejenže
zakotvuje pravomoc inspektorů Euratomu vykonávat uvedené kontroly v České republice, ale
zároveň omezuje výkon jejich působnosti podmínkou doprovodu inspektory SÚJB
(jak Smlouva umožňuje).
K bodu 7:
Ustanovení § 39 odst. 6 (v původním znění zákona) pouze odkazuje na obecnou právní
úpravu provádění kontrolní činnosti, nad to již překonanou (v odkazu poznámkou pod čarou).
Vzhledem k existenci obecného ustanovení upravujícího působnost zákona v § 1 kontrolního
řádu a z něj plynoucí subsidiární aplikaci jeho norem je podobný způsob odkazu již
nadbytečný a ustanovení je proto rušeno bez náhrady.
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K bodu 8:
Novelizace § 40 má napravit některé nedostatky stávající právní úpravy, zejména
formálního charakteru. Ustanovení bude nově svěřovat pravomoc k rozhodnutí o uložení
opatření k nápravě nikoli inspektorům SÚJB, nýbrž úřadu, jako orgánu veřejné moci.
Vzhledem k závažnosti dopadů opatření k nápravě na kontrolovanou osobu se jeví
nevhodným, aby rozhodnutí vydával přímo kontrolní pracovník, který odhalí nedostatky v její
činnosti. Takové zásadní rozhodnutí, závažností srovnatelné se sankčním, by měl realizovat
funkčně odpovídající reprezentant veřejné moci. Funkční příslušnost k rozhodnutí pak orgán
veřejné moci stanoví v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a není vyloučeno,
aby rozhodujícím pracovníkem byl přímo inspektor. V závažnějších případech opatření
k nápravě by však rozhodování mělo být svěřeno spíše vedoucím pracovníkům orgánu, kteří
mají příslušné odborné kvality. Tuto možnost ovšem současný zákon v podstatě vylučuje
a proto je nutné dikci změnit.
Novelizace také ruší dosavadní písm. d) odstavce 1. Navržení uložení pokuty zcela
nepochybně není svojí povahou opatřením k nápravě a po přesunutí pravomoci ukládat
opatření k nápravě na SÚJB, jako instituci, se stává ustanovení zcela nesmyslným.
V poslední řadě novelizační bod vypouští i odstavec 2 tohoto ustanovení. Právní
úprava specifických forem předběžných opatření je nejen chybně systematicky zařazena, ale
vzhledem k existenci obecné právní úpravy v § 61 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je
zastaralá a jeví se být i nadbytečnou. Naopak se může zdát takovéto speciální ustanovení
omezující (a proti smyslu původního záměru zákonodárce), neboť Nejvyšší soud v minulosti
judikoval, že existuje - li speciální právní úprava, pak by orgán při vydávání předběžného
opatření ve stejné oblasti, ale podle obecné úpravy správního řádu neměl překračovat rámec
speciální úpravy (viz. rozhodnutí NS 6 A 116/2001).
K části dvacáté - změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem
chemických zbraní
K bodu 1:
Novelizační bod nově formuluje ustanovení § 28 zákona o chemických zbraních.
Především přizpůsobuje dikci novému kontrolnímu řádu (vypuštěním zkratky „kontrolovaná
osoba“, neboť pojem je již zaveden novým kontrolním řádem a legislativní zkratka se stala
nadbytečnou).
Dále se opouští specifické kontrolní oprávnění kontrolních pracovníků pořizovat při
kontrole fotodokumentaci. Toto oprávnění je nově zakotveno obecně v § 8 písm. d)
kontrolního řádu. Na jeho místo nové znění odstavce 2 zavádí právní formalizaci stávající
praxe, kdy kontrolní pracovníci SÚJB jsou nazýváni „inspektory“ (obdobně jako jiní
kontrolující na základě zákonů v gesci SÚJB) a jmenuje je předseda SÚJB. Stávající absence
podobného ustanovení v praxi vyvolávala pochybnosti kontrolovaných osob v tom směru, zda
jsou inspektoři SÚJB skutečně oprávněnými kontrolními pracovníky SÚJB ve smyslu zákona
o chemických zbraních.
Odstavec 3 pouze odkazuje na obecnou právní úpravu provádění kontrolní činnosti,
nad to již překonanou (v odkazu poznámkou pod čarou). Vzhledem k existenci obecného
ustanovení upravujícího působnost zákona v § 1 kontrolního řádu a z něj plynoucí subsidiární
aplikaci jeho norem je podobný způsob odkazu již nadbytečný a ustanovení je proto rušeno
bez náhrady.
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K bodu 2:
Bod provádí pouze formulační úpravu ve shodě s výše zavedeným výrazem
„inspektor“ pro kontrolní pracovníky SÚJB.
K bodu 3:
Je vypuštěna nadbytečná část ustanovení, krytá dostatečně § 9 písm. e) kontrolního
řádu, dle nějž je kontrolovaná osoba oprávněna účastnit se kontrolních úkonů při výkonu
kontroly na místě, tedy i analýzy odebraných vzorků.
K bodu 4:
Novelizace § 29 odst. 4 má přispět k významnému zjednodušení způsobu, jímž jsou
mezinárodní inspekce oznamovány osobám kontrolovaným SÚJB. Dosavadní znění zákona
zavádělo dvojí lhůty pro oznamování těchto kontrol předem. Tato úprava se ovšem v praxi
ukázala jako zbytečně komplikovaná a vyvolávala interpretační a aplikační nejasnosti.
V zájmu vyšší právní jistoty kontrolovaných osob bude stanovena povinnost SÚJB oznámit
termín konání kontroly bezodkladně poté, co se o něm dozví. Tím bude poskytnut
kontrolovaným osobám významně větší časový prostor pro přípravu na kontrolu.
K bodu 5:
Navrhuje se zrušení § 30 zákona o chemických zbraních upravujícího výkon dozoru
v objektech jiných orgánů státní správy, resp. povinnost SÚJB vykonávat zde kontroly
v dohodě s těmito orgány. Kromě relativně podrobné úpravy spolupráce orgánů při kontrolní
činnosti v § 25 nového kontrolního řádu jsou orgány veřejné moci vždy povinny dbát principu
dobré správy ve smyslu § 8 dost. 2 správního řádu a toto ustanovení je tedy překonané.
Ruší se rovněž § 31 upravující povinnost mlčenlivosti, jelikož nový kontrolní řád
obsahuje komplexní právní úpravu v této oblasti v § 20.
K části dvacáté první – změna zákona o technických požadavcích na výrobky
K bodu 1:
Pravomoc kontrolního orgánu vstupovat do objektů kontrolovaných osob a vyžadovat
předložení dokumentace související s činností kontrolovaného subjektu je obsažena v § 7
a § 8 písm. c) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
K bodu 2:
Ustanovení § 18 odst. 2 v platném znění uvádí, jaké pravomoci mají orgány dozoru kromě
pravomocí kontrolních orgánů podle zákona o státní kontrole nebo podle zvláštních právních
předpisů. Subsidiární právní úprava obsažená v kontrolním řádu se použije i bez výslovného
odkazu na něj, navrhuje se tento odkaz zrušit.
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K bodu 3:
Pravomoc kontrolního orgánu odebírat vzorky a poskytování náhrady za jejich odběr
vyplývají přímo z § 8 písm. b) a § 11 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Ustanovení písmene a) je tudíž nadbytečné.
K bodu 4:
Pravomoc kontrolního orgánu požadovat informaci o nápravných opatřeních je obsažena
v § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
K bodu 5:
V návaznosti na změnu v § 18 odst. 2 se provádí formální změna v § 19a odst. 1 písm. g).
K části dvacáté druhé - změna zákona o zemědělství
K bodům 1 až 4:
V návaznosti na přijetí nového kontrolního řádu (zákon č. 255/2012 Sb.), který
s účinností od 1. ledna 2014 nahrazuje dosavadní zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole,
je nutné upravit odkazy na nový zákon. Současně se pro nadbytečnost zrušuje poznámka
pod čarou č. 50 a zrušují se ustanovení duplicitní s novým kontrolním řádem (stávající
odstavce 4 až 7).
K bodu 5:
Pokud jde o návrh nového ustanovení odstavce 9, je kontrola na místě prostřednictvím
dálkového průzkumu Země podle čl. 35 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění,
jednou z forem kontroly zemědělských dotací a je rovnocenná fyzické kontrole na místě.
Vychází jak z citovaného nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, tak i z pravidel Evropské unie,
podle dokumentu Společné technické specifikace pro kontrolu zemědělských dotací pomocí
dálkového průzkumu Země, platného pro daný rok a vydaného Evropskou Komisí (Joint
Research Centre, Institute for the Protection and Security of the Citizen).
Kontrola prostřednictvím dálkového průzkumu Země probíhá nad časovou řadou
aktuálních družicových snímků pořízených v období od března do června (příp. července)
příslušného roku – fotointerpretací družicových nebo leteckých snímků a je případně
doplněna ověřením stavu pozemku v terénu při tzv. rychlých polních návštěvách, jež jsou její
nedílnou součástí a jejichž výlučným účelem je přispět k jednoznačné interpretaci nálezů
zjištěných prostřednictvím družicových a leteckých snímků. Výstupem kontroly dálkovým
průzkumem Země je v souladu s čl. 32 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, tzv. zpráva
o kontrole.
K bodu 6:
Příslušný kontrolní orgán pořizuje v průběhu kontroly protokol o kontrole, který mimo
jiné obsahuje podrobný a výstižný popis zjištěných skutečností s uvedením všech nedostatků.
Zemědělský podnikatel je s tímto protokolem seznámen a je mu předán jeho stejnopis.
Proti tomuto protokolu může zemědělský podnikatel podat námitky. Po uzavření kontroly
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na úrovni příslušného kontrolního orgánu (po ukončení případného řízení o námitkách)
je kontrolním orgánem zpracována zpráva o kontrole, která mimo jiné obsahuje popis
zjištěných skutečností ve vztahu k jednotlivým kontrolovaným požadavkům popř. standardům
a bylo-li zjištěno jejich porušení, pak hodnocení míry porušení. Tato zpráva o kontrole
je předána Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (prostřednictvím „meziskladu zpráv
o kontrole“) a předána dotčenému zemědělskému podnikateli.
Po úpravě tohoto ustanovení je totiž věta druhá nadbytečná, neboť její obsah
je implicitně obsažen již ve větě první. Podle § 18 kontrolního řádu je jedním ze způsobů
ukončení kontroly i marné uplynutí lhůty k podání námitek.
K bodu 7:
Zrušuje se část textu ustanovení § 4c odst. 4 (neumožnění kontroly a zmaření
kontroly), která není v souladu s ustanovením čl. 26 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.
Pro nadbytečnost se také zrušuje poznámka pod čarou č. 60, a to včetně odkazu na poznámku
pod čarou.
K části dvacáté třetí - změna zákona o vysokých školách
Novým ustanovením § 105 odst. 2 zákona o vysokých školách se ve vztahu
k Akreditační komisi vylučuje působnost kontrolního řádu, který nabude účinnosti 1. ledna
2014. Zachovává se tak stávající stav, kdy Akreditační komise není při své činnosti podřízena
zvláštní úpravě, obsažené v zákoně č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších
předpisů.
Aplikace kontrolního řádu, byť v omezené míře, by velice zkomplikovala péči
nezávislé Akreditační komise o kvalitu vysokého školství. Činnost a postupy Akreditační
komise jsou dostatečně upraveny ve speciálním zákoně (v zákoně o vysokých školách)
a ve Statutu Akreditační komise, schvalovaném na základě zákona vládou.
K části dvacáté čtvrté - změna veterinárního zákona
Během legislativních prací zaměřených na odstranění duplicit zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), došlo k legislativně
technickým nepřesnostem, v důsledku kterých nebylo promítnuto vypuštění duplicitních
odstavců a jejich následné přečíslování v § 53 do souvisejících ustanovení § 71, § 72 a § 76
veterinárního zákona. Postup podle § 53 odst. 1 je v nutných případech poměrně často orgány
veterinární správy využívaný. Bylo by proto žádoucí docílit nápravy výše uvedené skutečnosti
nejblíže k datu nabytí účinnosti zákona č. 279/2013 Sb., kterým se mění 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),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (1.1.2014).
K části dvacáté páté - změna zákona o občanských průkazech
V souvislosti s nabytím účinnosti kontrolního řádu je nezbytné provést úpravu
ustanovení zákona o občanských průkazech, které se týká provádění kontroly na obecních
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úřadech obcí s rozšířenou působností, respektive odkazu na ustanovení o kontrole zákona
o obcích.
K části dvacáté šesté – změna zákona o cestovních dokladech
V souvislosti s nabytím účinnosti kontrolního řádu je nezbytné provést úpravu
ustanovení zákona o cestovních dokladech, které se týká provádění kontroly na obecních
úřadech obcí s rozšířenou působností, respektive odkazu na ustanovení o kontrole zákona
o obcích.
K části dvacáté sedmé - změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
K bodu 1:
V platném znění zákona č. 359/1999 Sb. je pro fyzické a právnické osoby pověřené
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí stanovena povinnost, aby pro potřeby kontroly splnění
podmínek pro vydání pověření uvedených v § 49 odst. 2 poskytly orgánu, který rozhodl
o vydání pověření, potřebné podklady a umožnily mu vstup do prostor, ve kterých se
sociálně-právní ochrana poskytuje. Oprávněným orgánem, který rozhodl o vydání pověření a
který je oprávněn kontrolovat výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami, je buď
krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu nebo sídla pověřené osoby (naprostá
většina případů) anebo výjimečně komise pro sociálně-právní ochranu dětí při obci
s rozšířenou působností, jde-li o pověřenou osobu, které bylo vydáno pověření výhradně ke
zřízení a provozování výchovně rekreačního tábora pro děti.
Oprávnění kontrolního orgánu, resp. pověřeného kontrolujícího zaměstnance
ke vstupu do staveb, na pozemky a do dalších prostor, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná
osoba anebo jinak souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je řešeno v § 7 kontrolního řádu.
V ustanovení § 8 písm. c) kontrolního řádu je pak upraveno oprávnění kontrolujícího
požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí („podkladů“) vztahujících se k předmětu
kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby. Zákonným oprávněním kontrolujícího odpovídá
povinnost kontrolované osoby vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu
výkon jeho oprávnění stanovených kontrolním řádem a poskytovat k tomu potřebnou
součinnost podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu.
Na základě rozsahu zákonné úpravy oprávnění kontrolujícího a povinností
kontrolované osoby v kontrolním řádu je speciální ustanovení § 49 odst. 10 písm. b) zákona
č. 359/1999 Sb. nadbytečné a duplicitní.
K bodu 2:
Na základě § 49 odst. 12 zákona č. 359/1999 Sb. je orgán, který rozhodl o vydání
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (krajský úřad nebo komise pro sociálněprávní ochranu dětí), oprávněn kontrolovat výkon sociálně-právní ochrany pověřenými
fyzickými a právnickými osobami. Kontrolní oprávnění je zákonem založeno rovněž
pro krajský úřad, v jehož obvodu se nachází sídlo zařízení sociálně-právní ochrany dětí, které
je provozováno pověřenou osobou. Ve vztahu k těmto kontrolním orgánům je v zákoně
zakotvena povinnost pověřené osoby zajistit podmínky pro výkon kontroly sociálně-právní
ochrany dětí a při kontrole spolupracovat.
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Povinnosti kontrolované osoby v souvislosti s výkonem kontroly jsou řešeny
v ustanovení § 10 odst. 2 kontrolního řádu, podle kterého je kontrolovaná osoba povinna
vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění
stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat ve lhůtě
určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných
kontrolou, pokud o to kontrolující požádá. Z rozsahu zákonné úpravy povinností kontrolované
osoby v kontrolním řádu vyplývá, že speciální úprava těchto povinností v § 49 odst. 12
zákona č. 359/1999 Sb. je nadbytečná a duplicitní.
K části dvacáté osmé - změna zákona o námořní plavbě
K bodům 1 a 2:
Do § 76 odst. 1 se doplňuje úprava umožňující, aby pověření ve formě průkazu
vydávalo Ministerstvo dopravy, které zajišťuje státní dozor v námořní plavbě. Na základě
zmocnění stanoví náležitosti tohoto průkazu a jeho vzor prováděcí právní předpis.
Nové znění § 76 odst. 2 se omezuje pouze na povinnost, která vyplývá ze specifik
námořní plavby. V mezinárodních přístavech je nutné zajistit přístup k rádiovému
a telefonnímu zařízení námořního plavidla, který by s ohledem na jejich bezpečnostní funkci
mohl být zpochybňován. Zbývající část odstavce 2 a odstavec 3 obsahující práva a povinnosti
příslušných osob a některé procesní postupy se zrušují. Úprava je duplicitní s kontrolním
řádem.
K bodu 3:
V souvislosti se zařazením zmocnění do § 76 odst. 1 se rozšiřuje obecné zmocňovací
ustanovení v § 85.
K části dvacáté deváté – změna zákona o ochraně osobních údajů
K bodům 1 a 2:
Navrhované ustanovení řeší souběh kontrolního procesu nad probíhajícím
zpracováním osobních údajů s registračním řízením chystaného zpracování osobních údajů,
jehož předmětem má být na rozdíl od kontroly předběžné posouzení nového, dosud
nezahájeného zpracování. Smyslem a cílem posuzování oznámení o zpracování podle § 16
není doplnění nebo náhrada kontroly, případně náprava probíhajícího zpracování osobních
údajů, ale předem určit a vyjasnit případná rizika budoucího zpracování osobních údajů
a odstranit důvodné pochybnosti v úmyslu oznamovatele a s případným návazným postupem
podle § 17.
K bodu 3:
Jsou zde zohledněny zkušenosti vycházející z dlouhodobější praxe činnosti
kontrolujících, ústící v požadavek společných a sjednocujících postupů i závěrů v oblasti
kontroly. Návrh současně zohledňuje, že řízení kontroly bylo zákonem, s ohledem na potřebu
nezávislého dozoru stanovenou unijní směrnicí 95/46/ES, svěřeno inspektorům Úřadu pro
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ochranu osobních údajů. Nově se tak ustanovení § 33 soustřeďuje na řízení kontroly a upouští
se od oprávnění k jednotlivým úkonům, které se v minulosti neosvědčilo.
K bodům 4 a 5:
Navrhovanou změnou se odstraňují všechna ustanovení duplicitní s kontrolním řádem.
Ponechává se dosavadní zákonné oprávnění kontrolujících na přístup ke všem potřebným
informacím, zejména informacím chráněným zvláštními režimy, u nichž zvláštní právo
přístupu kontrolní řád neupravuje. Tato pravomoc je založena směrnicí 95/46/ES, která
požaduje pro orgány dozoru jednak pravomoc přístupu k údajům, které jsou předmětem
zpracování, jednak pravomoc shromažďovat veškeré informace nezbytné pro splnění dozoru.
Dále se ponechává osvědčené ustanovení, upravující povinnost kontrolujícího
prokazovat se kontrolovanému průkazem.
K bodu 6:
Dochází ke zpřesnění ustanovení upravující pravomoc inspektora ukládat opatření
k odstranění zjištěných nedostatků při zpracování osobních údajů.
K bodu 7:
Po vzoru jiných kontrolních úřadů se zavádí pravomoc uvážit, zda a v jakých
případech je možno upustit od uložení pokuty za porušení povinností při zpracování osobních
údajů. Dlouhodobé poznatky Úřadu pro ochranu osobních údajů ukazují, že se v oblasti
ochrany dat vyskytuje řada drobných či krátkodobých pochybení, která jsou odstraněna ještě
v průběhu kontroly v součinnosti s kontrolujícími a nejsou systémovými pochybeními,
případně zásadně neohrožují bezpečnost osobních údajů. Jako podpůrné hledisko pro nově
navrhovaný paragraf se jeví nové postupy alternativní k trestní represi, zejména v oblasti
elektronických komunikací a čerstvě zavedená zákonná povinnost oznamovat porušení
ochrany osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně o tomto stavu dále
vyrozumět dotčené osoby.
K bodu 8:
Pro nadbytečnost se zrušují ustanovení, která vyjadřovala vztah ke starším právním
předpisům, včetně zákona o státní kontrole.
K bodům 9. a 10:
Zavádějí se nové správní delikty: potrestání nesplnění nápravného opatření po vzoru
§ 66 odst. 5 zákona o odpadech, který zní: „Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání
nebo právnické osobě, která poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem nebo
povinnost uloženou rozhodnutím na základě tohoto zákona.“ Smyslem je těmto jednáním
přiřadit kvalifikované a tedy přísněji trestné skutkové podstaty.
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K části třicáté – změna autorského zákona
V § 103 autorského zákona se zrušují ustanovení, která jsou duplicitní s obecnou,
subsidiárně použitelnou, úpravou v kontrolním řádu (např. s § 2, § 8 písm. c), § 10 odst. 2,
§ 16 a § 23 kontrolního řádu).
K části třicáté první – změna zákona o obcích
K bodům 1 a 2:
Za účelem posílení právní jistoty adresátů právních norem se explicitně vyjadřuje
subsidiární povaha předmětných kontrol a kompetenční výluka z kontroly výkonu samostatné
působnosti. Obě skutečnosti jsou v zákoně o obcích uvedeny již nyní, ovšem nesystematicky
jen v ustanoveních o výkonu dozoru – § 124 odst. 6 a § 127 odst. 5 zákona o obcích. Je však
zřejmé, že se vztahují i na oblast kontroly. Je-li totiž určitá oblast podrobena speciální
kontrole, není vhodné, aby ji kontrolovaly dva kontrolní orgány (tedy např. Ministerstvo
vnitra na základě zde uvedené obecné kompetence a jiný kontrolní orgán na základě
kompetence stanovené jiným právním předpisem). Toto pojetí ostatně naplňuje též jeden ze
záměrů sjednocení procesní právní úpravy v oblasti kontrol, a sice omezení nadměrné zátěže
kontrolovaných osob počtem kontrol. Pro úplnost je třeba ještě dodat, že stanoví-li jiný právní
předpis kompetenci kontrolního orgánu ke kontrole činnosti obcí, aplikuje se na procesní
postup kontrolní řád, coby obecný předpis, případně speciální úprava v daném právním
předpise, nikoli však zákon o obcích, jehož procesněprávní úprava je nahrazena kontrolním
řádem.
Vyloučení soukromoprávních předpisů z předmětu kontrol výkonu samostatné
působnosti pak vychází ze skutečnosti, že v rámci soukromoprávních vztahů vystupují totiž
obce jako ostatní právnické osoby, přičemž spory z těchto vztahů jsou příslušné řešit civilní
soudy. Pro kontrolu ze strany Ministerstva vnitra zde není prostor ani důvod, neboť kontrolu
hospodaření obcí, tj. kontrolu nakládání s veřejnými prostředky, na které jediné by v dané
oblasti mohl být veřejný zájem, provádí krajské úřady anebo auditoři dle zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí.
K bodu 3:
Jedná se o legislativně-technickou úpravu zohledňující dále uvedené změny, díky
nimž je úprava § 129b odst. 3, na niž se zde odkazuje, nahrazena úpravou kontrolního řádu.
Ponechání tohoto odkazu by tudíž bylo zavádějící.
K bodu 4:
Zrušuje se specifikace kontrolujících osob, neboť pojem kontrolujícího vymezuje
kontrolní řád.
K bodu 5:
Dochází ke změně za účelem odstranění duplicitní právní úpravy s kontrolním řádem.
Ponechávají se pouze hmotněprávní a speciální procesní ustanovení týkající se kontroly
výkonu samostatné či přenesené působnosti územních samosprávných celků zohledňující
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určitá specifika těchto druhů kontrol. Ustanovení o vztahu ke správnímu řádu je nadbytečné,
neboť na kontrolu se bude plně aplikovat kontrolní řád, vůči němuž se subsidiárně využije též
správní řád.
Zachována zůstávají pouze ustanovení na kontrolu navazující, která kontrolní řád
neupravuje, jež jsou navíc posílena o informační povinnost jak vůči veřejnosti, tak vůči
kontrolnímu orgánu, a současně je nově za účelem posílení efektivity kontrol uložena
povinnost k realizaci opatření k nápravě.
V oblasti kontrol výkonu přenesené působnosti je nově upraveno určení osoby, která
za kontrolovanou osobu (orgán obce, městské části nebo městského obvodu) bude jednat
navenek. Zvolené pravidlo vychází z ustanovení § 110 odst. 4 písm. a) zákona o obcích, podle
něhož tajemník obecního úřadu zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které
jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce. Proto bude-li předmětem
kontroly výkon přenesené působnosti obecním úřadem, stanoví se, že osobou jednající za
obecní úřad je tajemník obecního úřadu nebo osoba jím k tomu pověřená (v obcích, v nichž
není funkce tajemníka zřízena nebo v nichž není tajemník ustanoven, plní jeho úkoly starosta,
jak vyplývá z § 110 odst. 3 zákona o obcích, pokud by tajemník pouze dočasně nevykonával
funkci např. z důvodu pracovní neschopnosti, bude záležet na organizačním řádu obecního
úřadu, která osoba je určena k jeho zastupování). Bude-li předmětem kontroly výkon
přenesené působnosti zvláštním orgánem obce (např. přestupkovou komisí) nebo radou obce
či jiným obecním orgánem (má-li ve výjimečných případech vykonávat státní správu), bude
osobou jednající za daný orgán starosta nebo jím pověřená osoba (starosta takto může pověřit
tajemníka obecního úřadu, místostarostu či jiného zastupitele). Takto určená osoba bude podle
§ 129b odst. 2 odpovědná i za zajištění nápravy zjištěných nedostatků a splnění uložených
opatření. Způsob jejich zajištění je samozřejmě dán povahou kontrolovaného orgánu a
zákonnými možnostmi odpovědné osoby – je zřejmé, že v případě rady obce bude na místě
toliko předložit tomuto orgánu návrh odstranění nedostatků; starostu nebude možné činit
odpovědným zato, zda rada skutečně nápravu schválí.
Stávající znění § 129b odst. 5 zákona o obcích vylučuje možnost uložit
kontrolovanému orgánu obce splnit úkol stanovený zákonem nebo provést nápravu
nezákonného stavu nebo jiných nedostatků zjištěných při kontrole a stanovit mu k tomu
přiměřenou lhůtu [§ 129b odst. 3 písm. a)], jestliže by se takto uložená povinnost vztahovala
na úkony učiněné orgány obce podle správního nebo daňového řádu. Tato výluka, ačkoli se
do nového znění zákona o obcích výslovně nepřejímá, bude platit i nadále. Ustanovení § 19
kontrolního řádu totiž opravňuje kontrolujícího ukládat při kontrole výkonu státní správy
opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou. Z podstaty věci však
toto ustanovení neumožňuje uložit kontrolovanému obecnímu orgánu, aby v konkrétním řízení
(postupu podle správního řádu nebo daňového řádu) provedl kontrolujícím stanovený
procesní úkon. Jinak řečeno pokud např. kontrolující při kontrole zjistí konkrétní procesní
nedostatky v konkrétním správním řízení, bude muset ke zjednání nápravy využít příslušné
instituty stanovené správním řádem (§ 80 správního řádu, přezkumné řízení apod.). V rámci
kontroly výkonu přenesené působnosti však bude oprávněn v souladu s § 19 kontrolního řádu
ukládat konkrétní systémová opatření k nápravě, byť by se týkala postupů podle správního
nebo daňového řádu.
K bodu 6:
Dochází ke změně za účelem sjednocení právní úpravy se zákonem o kontrole.
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K části třicáté druhé – změna zákona o krajích
K bodu 1:
Jedná se o legislativně-technickou úpravu, aby odkaz v poznámce pod čarou nebyl
vzhledem k nové úpravě kontrolního řádu zavádějící.
K bodům 2 a 3:
Za účelem posílení právní jistoty adresátů právních norem se explicitně vyjadřuje
subsidiární povaha předmětných kontrol a kompetenční výluka z kontroly výkonu samostatné
působnosti. Obě skutečnosti jsou v zákoně o krajích uvedeny již nyní, ovšem nesystematicky
jen v ustanovení o výkonu dozoru – § 82 odst. 6 zákona o krajích. Je však zřejmé, že se
vztahují i na oblast kontroly. Je-li totiž určitá oblast podrobena speciální kontrole, není
vhodné, aby ji kontrolovaly dva kontrolní orgány (tedy např. Ministerstvo vnitra na základě
zde uvedené obecné kompetence a jiný kontrolní orgán na základě kompetence stanovené
jiným právním předpisem). Toto pojetí ostatně naplňuje též jeden ze záměrů sjednocení
procesní právní úpravy v oblasti kontrol, a sice omezení nadměrné zátěže kontrolovaných
osob počtem kontrol. Pro úplnost je třeba ještě dodat, že stanoví-li jiný právní předpis
kompetenci kontrolního orgánu ke kontrole činnosti krajů, aplikuje se na procesní postup
kontrolní řád, coby obecný předpis, případně speciální úprava v daném právním předpise,
nikoli však zákon o krajích, jehož procesněprávní úprava je nahrazena kontrolním řádem.
Vyloučení soukromoprávních předpisů z předmětu kontrol výkonu samostatné
působnosti pak vychází ze skutečnosti, že v rámci soukromoprávních vztahů vystupují totiž
kraje jako ostatní právnické osoby, přičemž spory z těchto vztahů jsou příslušné řešit civilní
soudy. Pro kontrolu ze strany Ministerstva vnitra zde není prostor ani důvod, neboť kontrolu
hospodaření krajů, tj. kontrolu nakládání s veřejnými prostředky, na které jediné by v dané
oblasti mohl být veřejný zájem, provádí Ministerstvo financí dle zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
K bodu 4:
Jedná se o legislativně-technickou úpravu zohledňující dále uvedené změny, díky
nimž je úprava § 88 odst. 3, na niž se zde odkazuje, nahrazena úpravou kontrolního řádu.
Ponechání tohoto odkazu by tudíž bylo zavádějící.
K bodu 5:
Zrušuje se specifikace kontrolujících osob, neboť pojem kontrolujícího vymezuje
kontrolní řád.
K bodu 6:
Dochází ke změně za účelem odstranění duplicitní právní úpravy s kontrolním řádem.
Ponechávají se pouze hmotněprávní a speciální procesní ustanovení týkající se kontroly
výkonu samostatné či přenesené působnosti územních samosprávných celků zohledňující
určitá specifika těchto druhů kontrol. Ustanovení o vztahu ke správnímu řádu je nadbytečné,
neboť na kontrolu se bude plně aplikovat kontrolní řád, vůči němuž se subsidiárně využije též
správní řád.
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Zachována zůstávají pouze ustanovení na kontrolu navazující, která kontrolní řád
neupravuje, jež jsou navíc posílena o informační povinnost jak vůči veřejnosti, tak vůči
kontrolnímu orgánu, a současně je nově za účelem posílení efektivity kontrol uložena
povinnost k realizaci opatření k nápravě. V podrobnostech srov. důvodová zpráva ke změně
zákona o obcích.
K bodu 7:
Dochází ke změně za účelem sjednocení právní úpravy se zákonem o kontrole.
K části třicáté třetí – změna zákona o hlavním městě Praze
K bodu 1:
Jedná se o legislativně-technickou úpravu (odstranění legislativní zkratky pro její
nadbytečnost).
K bodům 2 a 3:
Za účelem posílení právní jistoty adresátů právních norem se explicitně vyjadřuje
subsidiární povaha předmětných kontrol a kompetenční výluka z kontroly výkonu samostatné
působnosti. Obě skutečnosti jsou v zákoně o hlavním městě Praze uvedeny již nyní, ovšem
nesystematicky jen v ustanoveních o výkonu dozoru – § 107 odst. 6 a § 110 odst. 5 zákona
o hl. m. Praze. Je však zřejmé, že se vztahují i na oblast kontroly. Je-li totiž určitá oblast
podrobena speciální kontrole, není vhodné, aby ji kontrolovaly dva kontrolní orgány (tedy
např. Ministerstvo vnitra na základě zde uvedené obecné kompetence a jiný kontrolní orgán
na základě kompetence stanovené jiným právním předpisem). Toto pojetí ostatně naplňuje též
jeden ze záměrů sjednocení procesní právní úpravy v oblasti kontrol, a sice omezení
nadměrné zátěže kontrolovaných osob počtem kontrol. Pro úplnost je třeba ještě dodat, že
stanoví-li jiný právní předpis kompetenci kontrolního orgánu ke kontrole činnosti hlavního
města Prahy, aplikuje se na procesní postup kontrolní řád, coby obecný předpis, případně
speciální úprava v daném právním předpise, nikoli však zákon o hl. m. Praze, jehož
procesněprávní úprava je nahrazena kontrolním řádem.
Vyloučení soukromoprávních předpisů z předmětu kontrol výkonu samostatné
působnosti pak vychází ze skutečnosti, že v rámci soukromoprávních vztahů vystupuje totiž
hlavní město Praha jako ostatní právnické osoby, přičemž spory z těchto vztahů jsou příslušné
řešit civilní soudy. Pro kontrolu ze strany Ministerstva vnitra zde není prostor ani důvod,
neboť kontrolu hospodaření hlavního města Prahy, tj. kontrolu nakládání s veřejnými
prostředky, na které jediné by v dané oblasti mohl být veřejný zájem, provádí Ministerstvo
financí či auditoři dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
K bodu 4:
Jedná se o legislativně-technickou úpravu zohledňující dále uvedené změny, díky
nimž je úprava § 115 odst. 3, na niž se zde odkazuje, nahrazena úpravou kontrolního řádu.
Ponechání tohoto odkazu by tudíž bylo zavádějící.
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K bodu 5:
Zrušuje se specifikace kontrolujících osob, neboť pojem kontrolujícího vymezuje
kontrolní řád.
K bodu 6:
Dochází ke změně za účelem odstranění duplicitní právní úpravy s kontrolním řádem.
Ponechávají se pouze hmotněprávní a speciální procesní ustanovení týkající se kontroly
výkonu samostatné či přenesené působnosti územních samosprávných celků zohledňující
určitá specifika těchto druhů kontrol. Ustanovení o vztahu ke správnímu řádu je nadbytečné,
neboť na kontrolu se bude plně aplikovat zákon o kontrole, vůči němuž se subsidiárně využije
též správní řád.
Zachována zůstávají pouze ustanovení na kontrolu navazující, která kontrolní řád
neupravuje, jež jsou navíc posílena o informační povinnost jak vůči veřejnosti, tak vůči
kontrolnímu orgánu, a současně je nově za účelem posílení efektivity kontrol uložena
povinnost k realizaci opatření k nápravě. V podrobnostech srov. důvodová zpráva ke změně
zákona o obcích.
K bodu 7:
Dochází ke změně za účelem sjednocení právní úpravy se zákonem o kontrole.
K části třicáté čtvrté - změna zákona o evidenci obyvatel
Změna reaguje na přijetí kontrolního řádu. Navrhuje se rozšíření kontroly výkonu
přenesené působnosti Ministerstvem vnitra po věcné stránce na oblast rodných čísel
a současně možnost kontroly matričních úřadů a ohlašoven. Problematika hlášení a rušení
trvalých pobytů je vykonávána zejména těmito menšími obecními úřady. Ministerstvo vnitra
je ústředním správním orgánem, který vykonává státní správu na úseku evidence obyvatel,
je správcem agendového informačního systému evidence obyvatel a odpovídá za přesnost
vedených údajů.
Matriční úřad jako příslušné výdejové místo ve smyslu § 14 odst. 1 písm. c) přiděluje
rodné číslo fyzickým osobám narozeným na území České republiky a dále v souladu
s § 17 odst. 7 provádí, v případě, že původní rodné číslo přidělil, rovněž změnu takového
rodného čísla. Údaje o rodném čísle, stejně jako například jeho případná změna, jsou
zapisované do registru rodných čísel. Vzhledem ke skutečnosti, že Ministerstvo vnitra je
správcem registru rodných čísel, vzniklé nesoulady v registru rodných čísel odstraňuje,
a protože ze strany matričních úřadů dochází v této souvislosti k některým pochybením,
je stanovení kompetence provádět předmětnou kontrolu zcela na místě.
K části třicáté páté - změna plemenářského zákona
V souvislosti s novým kontrolním řádem (zákon č. 255/2012 Sb.), který s účinností
od 1. ledna 2014 nahrazuje dosavadní zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, se odstraňují
duplicitní ustanovení a ponechávají se pouze speciální ustanovení, která nový kontrolní řád
neobsahuje, a jsou potřebná pro provádění kontroly podle plemenářského zákona.
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K části třicáté šesté – změna zákona o ověřování střelných zbraní
K bodu 1:
Uvedenou úpravou dochází k upřesnění textu ustanovení, kdy je sousloví „označit
značkou CE“ nahrazeno terminologicky vhodnějším „opatřit označením CE“.
K bodu 2:
Uvedenou úpravou dochází k úplnému vypuštění textu, který upravoval oprávnění
inspektorů úřadu například vstupovat při výkonu kontroly do objektů a provozoven
kontrolovaných osob či ověřovat totožnost kontrolovaných osob. Tato oprávnění jsou totiž
současně zahrnuta v obecné poloze v zákoně č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
a to konkrétně v ustanoveních § 7 a 8.
K bodu 3:
Uvedenou úpravou dochází k vypuštění textu, který upravoval nárok kontrolované
osoby na náhradu za odebrané vzorky. Tento nárok je současně zahrnut v § 11 kontrolního
řádu.
K bodu 4:
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v § 12 mluví o „protokolu
o kontrole“, kdežto zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších přepisů
používal pouze pojmu „protokol“. Tuto skutečnost je tedy třeba reflektovat do textu zákona
a současně aktualizovat poznámku pod čarou č. 20b, aby neobsahovala odkaz na již zrušený
právní přepis. Ustanovení se rovněž mění tak, že do protokolu o kontrole se záznam
o uloženém opatření provede následně po jeho ústním oznámení; z hlediska aplikační praxe
je takto formulované ustanovení vhodnější. Dále se v textu ustanovení navrhuje zohlednit
změnu provedenou zákonem č. 148/2010 Sb., dle které se pyrotechnické výrobky neuvádí
na trh, nýbrž se jinak zpřístupňují.
K bodu 5 až 8:
Potřeba navržených změn vyplynula z aplikační praxe. Nově se navrhuje rozšířit
oprávnění inspektorů Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva o možnost uložit opatření,
spočívající v zajištění výrobků, které nesplňují požadavky zákona nebo prováděcích právních
předpisů a zároveň ohrožují zdraví nebo bezpečnost (například tím, že k výrobku není
přiložen návod k používání, kontrolovaná osoba dodává nebo jinak poskytuje pyrotechnické
výrobky osobám, které nedosáhly věkové hranice podle § 14 zákona, atd.). Kontrolovaná
osoba je povinna zajištěné výrobky bezodkladně vydat inspektorovi úřadu. V případě,
že kontrolovaná osoba jejich vydání odmítne, provede inspektor jejich odnětí. Další
ustanovení upravují povinnost nést náklady uskladnění zajištěných výrobků, náklady
na zničení zabraných nebo propadlých výrobků a proces zrušení opatření o zajištění výrobků.
Dále se navrhuje vyloučit odkladný účinek opravného prostředku proti rozhodnutí
o zákazu další distribuce kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických výrobků.
Toto opatření je nutné pro zachování účelu rozhodnutí, kterým je ochrana života, zdraví
a majetku. Zrušením § 20b odst. 3 se zrušuje duplicita s nově navrhovanou úpravou v § 20a.
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K bodu 9:
Skutková podstata správního deliktu podle § 22a odst. 1 písm. a) se rozšiřuje
i na neoprávněné použití označení CE.
K bodu 10:
V návaznosti na změnu v § 20a odst. 2 se doplňuje skutková podstata správního deliktu,
která postihne porušení povinností při zpřístupňování pyrotechnických výrobků.
K Čl. XXXVIII – Přechodné ustanovení:
Toto přechodné ustanovení reaguje na existenci kontrolních postupů zahájených před
účinností tohoto zákona, avšak dosud nedokončených. V zájmu právní jistoty a kontinuity
jednotlivých řízení je zachována aplikace dosavadních předpisů.
K části třicáté sedmé – změna zákona o elektronickém podpisu
K bodu 1 až 3:
Dochází ke sjednocení terminologie v souvislosti s kontrolním řádem.
K bodu 4:
Dochází ke změně za účelem odstranění duplicitní právní úpravy či sjednocení právní
úpravy (zrušení pořádkové pokuty, která je nahrazena pokutou dle kontrolního řádu)
s kontrolním řádem. Ustanovení odkazující na použití zákona o státní kontrole je nadbytečné,
neboť subsidiární aplikace kontrolního řádu vyplývá z jeho § 1 a 2. Zároveň se zrušuje
i odkaz na zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, který je kontrolním řádem zrušen.
K části třicáté osmé – změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky
K bodu 1:
Legislativně technická úprava odkazů na jednotlivá ustanovení upravující úhradu nákladů.
K bodu 2:
Stanoví se nově pravomoc pro vydávání průkazů ke kontrolní činnosti pro hasičské
záchranné sbory ve smyslu § 4 odst. 3 písm. b) kontrolního řádu. Tento průkaz bude
předkládán při kontrole společně se služebním průkazem.
K části třicáté deváté – změna zákona o integrovaném záchranném systému
Ustanovení odkazující na použití zákona o státní kontrole je nadbytečné, neboť
subsidiární aplikace kontrolního řádu vyplývá z jeho § 1 a 2. Zároveň se zrušuje i odkaz na
zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, který je kontrolním řádem zrušen.
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K části čtyřicáté – změna krizového zákona
Ustanovení odkazující na použití zákona o státní kontrole je nadbytečné, neboť
subsidiární aplikace kontrolního řádu vyplývá z jeho § 1 a 2. Zároveň se zrušuje i odkaz na
zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, který je kontrolním řádem zrušen.
K části čtyřicáté první - změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel
K bodu 1:
Obdobně jako v návrzích novel ostatních dopravních zákonů se doplňuje oprávnění
správního orgánu, do jehož působnosti výkon dozoru náleží, vydávat pověření ve formě
průkazu a zmocnění pro prováděcí předpis stanovit náležitosti průkazu a jeho vzor.
K bodu 2:
Zrušuje se § 55, protože úprava postupů při kontrole je komplexně řešena
v kontrolním řádu.
K bodu 3:
V souvislosti se změnou v bodě 1 se doplňuje závěrečné zmocňovací ustanovení.
K části čtyřicáté druhé - změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
K bodům 1 až 3:
V návaznosti na přijetí nového kontrolního řádu (zákon č. 255/2012 Sb.), který
s účinností od 1. ledna 2014 plně nahrazuje dosavadní zákon č. 552/1991 Sb., o státní
kontrole, je nutné upravit normativní odkazy na nový zákon. Současně se pro nadbytečnost
zrušuje stávající poznámka pod čarou č. 32 a zrušují se ustanovení duplicitní s novým
kontrolním řádem (stávající odstavec 4).
K bodu 4:
V návaznosti na přijetí nového kontrolního řádu (zákon č. 255/2012 Sb.), který
s účinností od 1. ledna 2014 nahrazuje dosavadní zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole,
je nutné v odstavci 7 doplnit právní úpravu služebního průkazu pro kontrolory Státního
zemědělského intervenčního fondu. Na tomto zaměstnaneckém průkazu Státního
zemědělského intervenčního fondu bude vyznačeno, že se jedná o kontrolního pracovníka.
Obdobná právní úprava již je obsažena v ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 147/2002 Sb.,
o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, na základě jeho poslední
novelizace přijaté zákonem č. 279/2013 Sb.
Státní zemědělský intervenční fond odebírá vzorky pro účely posouzení podmínek
pro poskytnutí celé řady podpor a náhrad – jakékoli intervenční nákupy obilí, cukru, sušeného
mléka, másla (kontroly skladování), ovoce a zelenina (v rámci integrované produkce) atd.
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Povinnost odebrání vzorků pro posouzení jakosti vyplývá z přímo použitelných předpisů
Evropské unie. Náklady Státního zemědělského intervenčního fondu by byly bez takového
omezení obecné úpravy kontrolního řádu velmi značné, proto se navrhuje zakotvení této
výjimky v novém ustanovení odstavce 8.
Pokud jde o návrh nového ustanovení odstavce 9, je kontrola na místě prostřednictvím
dálkového průzkumu Země podle čl. 35 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, jednou z forem
kontroly zemědělských dotací, rovnocennou fyzické kontrole na místě. Vychází
jak z citovaného nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 tak i z přísných pravidel Evropské unie,
podle dokumentu Společné technické specifikace pro kontrolu zemědělských dotací pomocí
dálkového průzkumu Země, platného pro daný rok a vydaného Evropskou Komisí (Joint
Research Centre, Institute for the Protection and Security of the Citizen).
Kontrola prostřednictvím dálkového průzkumu Země probíhá nad časovou řadou
aktuálních družicových snímků pořízených v období od března do června (příp. července)
příslušného roku – fotointerpretací družicových nebo leteckých snímků a je případně
doplněna ověřením stavu pozemku v terénu při tzv. rychlých polních návštěvách, jež jsou její
nedílnou součástí a jejichž výlučným účelem je přispět k jednoznačné interpretaci nálezů
zjištěných prostřednictvím družicových a leteckých snímků. Výstupem kontroly dálkovým
průzkumem Země je v souladu s čl. 32 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, zpráva o kontrole.
K části čtyřicáté třetí – změna zákona o ochraně veřejného zdraví
K bodu 1:
Platná právní úprava zákona o ochraně veřejného zdraví připouští, že opatření orgánu
ochrany veřejného zdraví o okamžitém uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu
činnosti (§ 84 odst. 1 písm. r) zákona) lze doručit fyzické osobě, která patří mezi osoby
povinné podle nového kontrolního řádu, tj. zaměstnanci kontrolované osoby,
spolupracujícímu rodinnému příslušníkovi nebo fyzické osobě, která koná nebo zabezpečuje
činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby. Jde o situace, kdy je ohroženo
zdraví nebo život osob. V praxi takové situace nastaly např. při výskytu závadných lihovin ve
stravovacích službách, kdy bylo třeba uzavřít okamžitě provozovnu, popřípadě pozastavit
výkon činnosti, když podle šetření dozorových orgánů provozovatel prodal spotřebiteli
lihovinu, v důsledku jejíhož požití prokazatelně došlo k úmrtí. V těchto případech, které zná i
správní řád v rámci řízení namístě (§ 143 správního řádu), nelze otálet a odkládat účinnost
rozhodnutí o uzavření provozovny nebo pozastavení činnosti na dobu oznámení rozhodnutí
kontrolované osobě, tj. fyzické osobě podnikající, statutárnímu orgánu nebo jiné osobě, která
jedná jménem kontrolované osoby, např. vedoucího pobočky, zaměstnance oprávněného
k úkonům ve smyslu § 20 občanského zákoníku, § 11 zákoníku práce či § 15 obchodního
zákoníku. Doručení opatření uvedeným osobám může být o deset a více dnů odloženo
v důsledku fikce doručení nebo opakovaného doručování rozhodnutí na adresy osob
uvedených shora. Situace však vyžaduje jednat urychleně, tedy oznámit opatření osobám
přítomným v provozovně. Mělo by se však jednat o osoby, které jsou v adekvátním vztahu ke
kontrolované osobě, tedy nemělo být jít např. o osobu, která kontrolované osobě dodala zboží
nebo jí poskytuje služby; navrhuje se proto, s ohledem na změnu § 88 odst. 2, připustit
v těchto z hlediska ochrany veřejného zdraví urgentních věcech připustit doručení opatření
orgánu ochrany veřejného zdraví o uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti
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osobám, které jsou ke kontrolované osobě v pracovněprávním vztahu, služebním, členském
nebo obdobném poměru nebo se podílejí na činnosti kontrolované osoby.
K bodu 2:
Dozorová působnost krajských hygienických stanic se vztahuje nejen na dodržování
národních právních předpisů, ale i nařízení Evropské unie. Přitom nařízení EU upravují
především oblast stravovacích služeb, materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami a
kosmetických přípravků. S ohledem na uvedené se navrhuje rozšířit text § 88 odst. 1 věty
první, která stanoví, že zaměstnanci krajské hygienické stanice se při výkonu státního
zdravotního dozoru prokazují služebním průkazem. K dosažení souladu se zákonem č.
255/2012 Sb. se dále navrhuje pojem „kontrolní zaměstnanec“ nahradit pojmem
„kontrolující“.
K bodu 3:
Navrhuje se zrušit odchylná úprava výkonu státního zdravotního dozoru a zachovat
jen ustanovení, které se vztahuje k činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví, která nemá
povahu výkonu dozoru. Jde o ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posouzení
nemoci z povolání, kde orgán ochrany veřejného zdraví na žádost střediska nemoci
z povolání, resp. poskytovatele zdravotních služeb, který je oprávněn na základě povolení
Ministerstva zdravotnictví, posuzovat nemoci z povolání, provádí šetření pracovních
podmínek posuzované osoby na pracovišti zaměstnavatele. Nejde však o kontrolu, jak
zaměstnavatel plní povinnosti na úseku ochrany zdraví při práci, ale objektivizaci pracovních
podmínek z hlediska nařízení vlády o posuzování podmínek pro vznik nemocí z povolání.
Výsledkem takové činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví je vyjádření o pracovních
podmínkách, jak plyne i ze zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
K bodu 4:
Při výkonu státního zdravotního dozoru budou orgány ochrany veřejného zdraví
s účinností od 1. ledna 2014 postupovat podle zákona o kontrole (č. 255/2012 Sb.). Co se
rozumí výkonem státního zdravotního dozoru je upraveno v § 84 odst. 1 písm. a) zákona, tj.
jde o kontrolu, jak povinné osoby plní povinnosti uložené zákonem, popř. nařízením Evropské
unie nebo rozhodnutím vydaným na jejich základě. V ustanoveních § 88 odst. 3 až 6 se
uvádějí navržené odchylky od zákona o kontrole, které zohledňují předmět výkonu státního
zdravotního dozoru, kterým jsou i stravovací služby, bezpečnost výrobků nebo jakost pitné
vody.
V návrhu odstavce 3 se vychází z toho, že kontrola může být zahájení faktickým
úkonem (např. kontrolním nákupem), bezprostředně předcházejícím předložení pověření ke
kontrole kontrolované nebo povinné osobě. Není-li dodržen tento postup, nelze zjištěný stav
věci považovat za kontrolní zjištění, nýbrž pouze za jeho podklad (§ 3 zákona č. 255/2012
Sb.), přičemž dále již připadají v úvahu pouze postupy podle § 5 odst. 2 písm. a) nebo b)
zákona č. 255/2012 Sb., které vyžadují informování kontrolované nebo povinné osoby o
vykonání dozor, což sebou nese zmaření účelu dozoru. Taková situace by vyloučila provést
kontrolní zjištění spočívající v měření hluku nebo vibrací z pozemní komunikace, měření
neionizujícího záření u chráněných objektů, odběr vzorku pitné vody u odběratele, např.
v potravinářském podniku, nebo odběr vzorků z přírodního koupaliště, po kterém by
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bezprostředně nenásledovalo předložení služebního průkazu kontrolované nebo povinné
osobě; taková osoba na místě dozoru však fakticky není. Je proto nezbytné vytvořit pro tyto
případy specifické podmínky pro zahájení kontroly faktickým úkonem (měřením hluku
apod.), po němž následuje informování kontrolované osoby o zahájení kontroly s tím, že
součástí informace bude seznam kontrolujících. Návrh respektuje i existující rozsáhlou
judikaturu Nejvyššího správního soudu (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 3 Ads
135/2008 – 77).
V návrhu odstavce 4 jde o specifický postup orgánů ochrany veřejného zdraví
v případech, kdy namístě výkonu dozoru zjištěné porušení povinnosti může mít za následek
ohrožení života nebo zdraví. V takovém případě je třeba kontrolní zjištění uzavřít v čase co
nejkratším. Navrhuje se proto, aby kontrolující předložil služební průkaz pouze povinné osobě
přítomné na místě výkonu státního zdravotního dozoru, není-li zde přítomna kontrolovaná
osoba, což je stav, který převážně odpovídá praxi. Specificky pro tyto případy se pak navrhuje
připustit, aby se nezasílala informace o zahájení dozoru kontrolované osobě, jak to
předpokládá § 5 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., neboť informace se zasílá za podmínek
správního řádu, tedy především za pomoci datové schránky, má-li ji kontrolovaná osoba
zřízenu, nebo jinými způsoby, zejména poštou. Pokud si kontrolovaná osoba datovou zprávu
nevyzvedne, považuje se informace za doručenou až za deset dní cestou tzv. fikce doručení.
Obdobně je tomu v případě zaslání takové informace cestou poštovní přepravy kontrolované
osobě, která nemá datovou schránku zřízenu. Tyto lhůty nadmíru prodlužují výkon státního
zdravotního dozoru a dozorové orgány nemohou plnit úkoly, ke kterým byly zřízeny.
Navrhuje se proto pro shora uvedené urgentní případy, aby se kontrolovaná osoba považovala
za informovanou o výkonu dozoru fiktivně, přičemž faktické úkony se budou dít vůči
přítomné povinné osobě, jíž kontrolující předloží služební průkaz i namístě vyhotovený
protokol o kontrole. Jde o postup, který byl po dobu 10 let v praxi orgánů ochrany veřejného
zdraví běžný a nyní se zavádí jen pro krajní případy ohrožení života nebo zdraví Pro tyto
případy se tedy rovněž navrhuje zachovat dosud platnou lhůtu 3 dnů pro uplatnění námitek.
Tato lhůta je v zákoně o ochraně veřejného zdraví již deset let a nepůsobí obtíže. Uvedený
postup nezbavuje kontrolovanou osobu oprávnění ve správním řízení namítat skutečnosti,
které neuplatnila v rámci výkonu státního zdravotního dozoru. Procesní práva kontrolované
osoby tak nejsou zkrácena v míře, která by znamenala nespravedlivý proces. V této
souvislosti se zkracuje i lhůta pro vyřízení námitek ze strany kontrolujících.
V návrhu odstavce 5 se v intencích dosavadní právní úpravy obsažené v § 86 zákona o
ochraně veřejného zdraví, který zřídil zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav pro podíl na
zabezpečení úkolů státního zdravotního dozoru, navrhuje specifikovat přizvané osoby, což je
institut řešený obecně i novým zákonem o kontrole. Podle § 86 jsou zdravotní ústavy a Státní
zdravotní ústav zřízeny k vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek,
výrobků, k vyšetřování biologického materiálu a k provádění biologických expozičních testů
pro účely výkonu státního zdravotního dozoru. Krajské hygienické stanice tedy ve smyslu
uvedeného nemohou volit jakoukoli odborně způsobilou osobu, kterou přizvou k výkonu
kontroly, jak to plyne ze zákona o kontrole. Jde tedy o odchylku o zákona o kontrole.
Navržená dikce tak odpovídá platné právní úpravě, tj. zaměstnanec orgánu ochrany veřejného
zdraví je oprávněn přizvat k účasti na výkonu státního zdravotního dozoru zaměstnance
zdravotního ústavu nebo Státního zdravotního ústavu; není-li možné zajistit plnění úkolu
orgánu ochrany veřejného zdraví zaměstnancem zdravotního ústavu nebo Státního
zdravotního ústavu, pak může zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví přizvat jinou
odborně způsobilou fyzickou osoby. Přizvaní zaměstnanci mají práva a povinnosti podle
zákona o kontrole.
V souvislosti s výkonem státního zdravotního dozoru se dále navrhuje v odstavci 6
zavést režim obvyklý např. u inspekce práce, tj. aby orgán ochrany veřejného zdraví mohl
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v odůvodněném případě vyzvat kontrolovanou osobu, aby se dostavila do sídla úřadu, resp.
jeho územního pracoviště, které jí bude bližší než samo sídlo, a předložila tam doklady
potřebné pro výkon dozoru. Jiné zákony (např. § 103 odst. 1 závěrečná část ustanovení nebo §
102 odst. 4 zákoníku práce) nebo přímo použitelné předpisu Evropské unie (např. čl. 5
nařízení EU 852/2004 nebo čl. 18 nařízení EU 178/2002) ukládají povinným osobám mít
stanovenou dokumentaci a předložit ji dozorovému orgánu. Kontrolované osoby ale namnoze
takovou dokumentaci nemají v provozovně, kde je konána kontrola. Tedy správní úřad by se
musel vrátit na místo výkonu kontroly, aby dokumentaci převzal, což znamená nové náklady
kontroly. Proto se navrhuje svěřit správnímu úřadu oprávnění vložené do § 88 odst. 6 návrhu.
V této souvislosti lze poukázat na čl. 28 nařízení Evropské unie o úřední kontrole (č.
882/2004), který stanoví, že náklady dodatečné kontroly hradí kontrolovaná osoba. V tomto
smyslu náklady povinné osoby na dostavení se do správního úřadu odpovídají nákladům
dodatečné kontroly, které stanoví např. vyhláška k provedení zákona o potravinách v uvedené
souvislosti ve výši 500,- Kč.
K bodu 5:
Změna je legislativně technické povahy a navazuje na zachované oprávnění orgánu
ochrany veřejného zdraví v § 88 odst. 2 na úseku šetření nemocí z povolání. Ustanovení § 88
odst. 6 však souvisí i s dalšími oprávněními svěřenými orgánu ochrany veřejného zdraví při
výkonu veřejné správy na úseku ochrany veřejného zdraví (např. epidemiologická šetření).
Oprávnění uvedená v § 88 odst. 6 však budou nyní oprávněními, která se váží k jiným
činnostem orgánu ochrany veřejného zdraví, než je výkon dozoru, což se navrhuje výslovně
uvést.
K bodu 6:
Změna je legislativně technické povahy. Ruší se ustanovení upravující odchylky od
zákona č. 255/2012 Sb. včetně poznámky pod čarou č. 50a.
K bodu 7:
Zákon se uvádí do souladu s kontrolním řádem upraveným zákonem č. 255/2012 Sb. a
zachovávají se jen stávající odchylky, tj. mimo jiné nehrazení odběru vzorků vody nebo písku
z pískovišť. Režim náhrady za vzorky je obdobný jako u Státní zemědělské a potravinářské
inspekce. Současně se zrušuje se poznámka pod čarou č. 53a, neboť otázka výše ceny
odebraného vzorku je řešena zákonem č. 255/2012 Sb.
K bodu 8:
Změna je legislativně technické povahy. Navrhuje se zrušit skutkovou podstatu
správního deliktu ztěžování nebo maření výkonu státního zdravotního dozoru. I orgány
ochrany veřejného zdraví tak budou při správním trestání jednání kontrolované nebo povinné
osoby v rozporu s kontrolním řádem postupovat podle zákona č. 255/2012 Sb.
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K části čtyřicáté čtvrté - změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských
veřejných skladech
K bodům 1 až 4:
V souvislosti s novým kontrolním řádem (zákon č. 255/2012 Sb.), který s účinností
od 1. ledna 2014 nahrazuje dosavadní zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, se sjednocuje
ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 307/2000 Sb.
K bodům 5 a 6:
V souvislosti s novým kontrolním řádem (zákon č. 255/2012 Sb.), který s účinností
od 1. ledna 2014 nahrazuje dosavadní zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, se odstraňují
duplicitní ustanovení v zákoně č. 307/2000 Sb.

K části čtyřicáté páté - změna zákona o silničním provozu
K bodu 1:
Ustanovení § 125b odst. 3 se mění stejně jako v ostatních dopravních zákonech,
to je doplňuje oprávnění správního orgánu, do jehož působnosti výkon dozoru náleží, vydávat
pověření ve formě průkazu a zmocnění pro prováděcí právní předpis stanovit náležitosti
tohoto průkazu a jeho vzor.
K bodu 2:
V § 125b se zrušuje celkem 7 odstavců, protože v nich obsažené kontrolní postupy
a práva a povinnosti jsou komplexně řešeny v kontrolním řádu.
K části čtyřicáté šesté – změna zákona o informačních systémech veřejné správy
K bodu 1:
Ustanovení odkazující na použití zákona o státní kontrole je nadbytečné, neboť
subsidiární aplikace kontrolního řádu vyplývá z jeho § 1 a 2. Zároveň se zrušuje i odkaz na
zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, který je kontrolním řádem zrušen.
K bodu 2:
Dochází ke zpřesnění v souvislosti s kontrolním řádem.
K bodům 3 a 4:
Změna v bodě 3 vyplývá ze znění § 19 odst. 1 kontrolního řádu, změna v bodě 4
na ni formulačně navazuje.
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K bodům 5 a 6:
Ustanovení odkazující na použití zákona o státní kontrole je nadbytečné, neboť
subsidiární aplikace kontrolního řádu vyplývá z jeho § 1 a 2. Zároveň se zrušuje i odkaz
na zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, který je kontrolním řádem zrušen. Odkaz na
zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, byl zrušen novelizačním bodem 1. Současně dochází
ke sjednocení terminologie v souvislosti s kontrolním řádem.
K části čtyřicáté sedmé - změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků
K bodu 1:
Jedná se o aktualizaci poznámky pod čarou č. 8 s ohledem na nový zákon o kontrole.
K bodu 2:
Jedná se o odstranění duplicity úpravy. Oprávnění vyžadovat potřebné informace
a dokumentaci potřebnou k posouzení bezpečnosti a k dohledání původu výrobku od
kontrolovaných osob vyplývá z ustanovení § 8 písm. c) kontrolního řádu., dle kterého
je kontrolující v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn požadovat poskytnutí údajů,
dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby.
K bodu 3:
Uvedená změna je reakcí na navrhovanou změnu v odst. 2 – vypuštění písm. a).
K části čtyřicáté osmé - změna zákona o odpadech
K bodům 1 až 4:
Zrušují se povinnosti osob nakládajících s odpady umožnit kontrolním orgánům
přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout
pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady, neboť tyto povinnosti
vyplývají již z kontrolního řádu. Jedná se o původce odpadů (§ 16), provozovatele zařízení ke
sběru nebo výkupu odpadů (§ 18), provozovatele zařízení k využívání odpadů (§ 19)
a provozovatele zařízení k odstraňování odpadů (§ 20).
K bodu 5:
Zrušuje se povinnost právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání,
které jsou zúčastněné na přepravě odpadů, předložit na vyžádání kontrolních orgánů doklady
související s přepravou odpadů a poskytnout o ní úplné a pravdivé informace, neboť tyto
povinnosti vyplývají již z kontrolního řádu.
K bodu 6:
Zrušuje se skutková podstata správního deliktu fyzických osob oprávněných
k podnikání a právnických osob obsažená v § 66 odst. 2 písm. c), podle které je postihováno
neumožnění kontrolním orgánům výkonu kontrolní činnosti nebo neposkytnutí pravdivých
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a úplných informací souvisejících s nakládáním s odpady. Takové jednání bude postižitelné
jako správní delikt podle § 16 kontrolního řádu.
K bodu 7:
Ustanovení o tom, že úkoly České inspekce životního prostředí plní inspektoři,
a řešení jejich pověření ke kontrole ve formě průkazu inspekce se navrhuje obecně zakotvit
v zákoně o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Proto
se navrhuje § 76 odst. 4 zákona o odpadech zrušit.
K bodu 8:
Zrušují se ustanovení obsahující duplicitní úpravu ve vztahu ke kontrolnímu řádu,
respektive procesně-právní úpravu výkonu kontroly s neopodstatněnými odchylkami od
obecné úpravy v kontrolním řádu. Jedná se o oprávnění kontrolujících vstupovat při kontrole
na cizí pozemky a do cizích objektů, požadovat potřebné doklady, údaje a vysvětlení týkající
se předmětu kontroly, odebírat vzorky a pořizovat fotodokumentaci a dále o povinnosti
kontrolujících zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti
s výkonem své kontrolní činnosti, respektovat provozní, bezpečnostní a další předpisy
upravující činnost provozovatele, pořizovat protokol o provedené kontrole a šetřit majetek
kontrolovaného subjektu.
Ponechává se však ustanovení o prokazování se kontrolujících průkazem příslušného
kontrolního orgánu a speciální ustanovení o provádění kontroly inspektory České inspekce
životního prostředí na úseku přeshraniční přepravy odpadů, kde je nezbytné zajistit součinnost
s celními úřady.
Pokud jde o odpovědnost za škodu způsobenou při kontrole, není důvod pro zachování
odchylného režimu oproti zákonu č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
K části čtyřicáté deváté - změna vodního zákona
K bodu 1:
Zavádí se výjimka z práva na náhradu za odebrané vzorky, které by jinak vyplývalo
z § 11 kontrolního řádu, pokud jde o vzorky pro účely rozborů a kontroly znečištění
odpadních vod. V těchto případech není důvodné, aby znečišťovateli (§ 89 odst. 1 vodního
zákona) náležela náhrada za odebrané vzorky.
K bodům 2 až 7:
Ustanovení vodního zákona týkající se výkonu vodoprávního dozoru, který
je kontrolou ve smyslu kontrolního řádu, se přizpůsobují terminologii tohoto obecného
procesního předpisu (zejm. „kontrolovat“ namísto „dozírat“).
K bodu 8:
Zrušuje se úprava oprávnění osob vykonávajících vodoprávní dozor a vrchní
vodoprávní dozor, neboť tato oprávnění vyplývají z kontrolního řádu. Jedná se konkrétně
o oprávnění kontrolujících vstupovat a vjíždět na cizí pozemky a vstupovat do objektů za
účelem výkonu kontroly, odebírat potřebné vzorky a požadovat potřebné doklady a další
informace týkající se předmětu kontroly a dále odpovídající povinnost kontrolovaných
poskytovat za tím účelem nezbytnou součinnost. Ponechává se pouze ustanovení
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o prokazování se kontrolujících průkazem příslušného kontrolního orgánu a dále se zavádí
výjimka z práva na náhradu za odebrané vzorky, které by jinak vyplývalo z § 11 kontrolního
řádu, pokud jde o vzorky pro účely vodoprávního dozoru podle vodního zákona. V případě
odběru vzorků v rámci vodoprávního dozoru není důvodné, aby osobě, jíž byl vzorek
odebrán, náležela náhrada. Pokud jde o odpovědnost za škodu způsobenou při kontrole, není
důvod pro zachování odchylného režimu oproti zákonu č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za
škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem.
K bodu 9:
Zrušuje se skutková podstata správního pořádkového deliktu obsažená v § 114a, podle
které je postihováno neumožnění kontroly podle § 114, konkrétně neumožnění vstupu či
vjezdu na pozemek nebo vstupu do objektu, neumožnění odběru vzorků, neposkytnutí
požadovaných dokladů, údajů a vysvětlení nebo jiné neposkytnutí nezbytné součinnosti při
kontrole. Nesplnění uvedených povinností bude postižitelné jako přestupek podle § 15
kontrolního řádu nebo jako správní delikt právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby
podle § 16 kontrolního řádu.
K části padesáté - změna zákona o finanční kontrole
K bodu 1:
V souladu s požadavky Legislativních pravidel vlády a s ohledem na subsidiární
použití kontrolního řádu se z ustanovení § 6 vypouští odstavec 4, a to včetně poznámky pod
čarou.
K bodu 2:
Jedná se o vyloučení ustanovení o střetu zájmů, které je v § 12 nadbytečné, neboť
komplexní úprava vyloučení každé osoby bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci
správního orgánu, tj. úřední osoby, u níž lze pochybovat o její nepodjatosti, včetně možnosti
namítat podjatost a úpravy postupu vyřizování námitek, je upravena v § 14 správního řádu.
K bodu 3 a 4:
Jde o legislativně technické úpravy § 13, související s přijetím kontrolního řádu
a s vypuštěním nadbytečných odkazů.
K bodu 5:
S ohledem na to, že v §13a, který je zařazen v části upravující procesní pravidla
veřejnosprávní kontroly, se jedná o výkon auditu podle přímo použitelných předpisů EU,
nelze použít některá procesní pravidla a postupy, stanovené kontrolním řádem a rovněž
některá ustanovení zákona o finanční kontrole.
K bodu 6:
S ohledem na přijetí nového kontrolního řádu se vypouštějí ze zákona o finanční
kontrole duplicitní ustanovení § 15 až 19, která jsou upravena kontrolním řádem; týká se to
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zejména zahájení kontroly, přizvaných osob a ustanovení o pokutách za maření výkonu
veřejnoprávní kontroly.
K bodu 7:
Vypouští se pro nadbytečnost povinnost kontrolované osoby podat kontrolnímu
orgánu informaci o přijetí opatření k odstranění kontrolou zjištěných nedostatků. Obdobná
povinnost je již stanovena v § 10 odst. 2 kontrolního řádu.
K bodům 8 až 10:
Úprava v § 20, 20a a 21, řešící přestupky a správní delikty, je navržena v souladu
s ustanoveními kontrolního řádu a legislativní praxí při tvorbě skutkových podstat přestupků
a správních deliktů.
K bodu 11:
V § 23 se zrušuje pro nadbytečnost odstavec 2, upravující ustanovení o povinnosti
spolupráce orgánů veřejné správy při výkonu kontrol. Totožnou povinnost upravuje kontrolní
řád.
K bodu 12:
V § 23 odst. 2 je provedena technická úprava s poukazem na použití kontrolního řádu.
K bodu 13:
Jde o úpravu sledující soulad § 25 odst. 5 s provedenými předchozími změnami textu.
K bodu 14:
Navržená úprava § 31 je nezbytná pro schvalování účetních závěrek.
K čl. LIII:
V předkládaném návrhu se navrhuje zařazení přechodného ustanovení, upravujícího
výkon kontrol, zahájených přede dnem nabytí účinnosti navrhovaného zákona s jejich
dokončením podle stávajícího právního předpisu.
K části padesáté první - změna zákona o obalech
K bodům 1 a 2:
Zrušuje se odkaz na rušený zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole a text ustanovení
se přizpůsobuje terminologii nového kontrolního řádu („kontrola“ namísto „dohledu“).
K bodům 3, 4 a 6:
Zrušují se nadbytečné odkazy na zvláštní právní předpisy v souvislosti s postupem při
kontrole, na jejichž základě byly zřízeny některé zvláštní kontrolní orgány vykonávající

95

působnost podle zákona o obalech. V rámci této úpravy se odstraňují odkazy na rušený zákon
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v poznámkách pod čarou.
K bodu 5:
Ustanovení § 37 se upravuje v souvislosti s tím, že zákonem č. 146/2002 Sb., o Státní
zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů byl zrušen
zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci a Česká zemědělská
a potravinářská inspekce byla nahrazena Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.
V rámci této úpravy se odstraňuje odkaz na rušený zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
v poznámce pod čarou č. 27.
K bodu 7:
Zrušují se ustanovení obsahující duplicitní úpravu ve vztahu ke kontrolnímu řádu,
respektive procesně-právní úpravu výkonu kontroly s neopodstatněnými odchylkami od
obecné úpravy v kontrolním řádu. Jedná se o oprávnění kontrolujících vstupovat (nebo
vjíždět) při kontrole na cizí pozemky a do cizích objektů, ověřovat totožnost kontrolovaných
fyzických osob, požadovat potřebné doklady, údaje nebo vysvětlení týkající se předmětu
kontroly, provádět místní šetření, odebírat vzorky a pořizovat fotodokumentaci a dále
o povinnosti kontrolujících zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli
v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti, respektovat provozní, bezpečnostní a další
předpisy upravující činnost v prostorách, kde probíhá kontrola, pořizovat protokol
o provedené kontrole včetně fotodokumentace a šetřit majetek kontrolovaného subjektu.
Ponechává se pouze ustanovení o prokazování se kontrolujících průkazem příslušného
kontrolního orgánu.
K části padesáté druhé - změna zákona o integrované prevenci
K bodu 1:
Zrušuje se ustanovení o povinnosti provozovatelů zařízení umožnit příslušným
správním orgánům výkon kontrolní a přezkumné činnosti a poskytovat jim požadované
informace a další součinnost. Tyto povinnosti provozovatelů zařízení vyplývají z obecné
úpravy v kontrolním řádu (v případě přezkumné činnosti prostřednictvím § 18 odst. 9 zákona
o integrované prevenci).
K bodu 2:
Odkaz na rušený zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole se nahrazuje odkazem na
nový kontrolní řád. V tomto případě je nutné explicitní odkaz na kontrolní řád v zákoně uvést,
neboť na jeho základě se použije obecná procesní úprava kontrolního řádu s odchylkami
stanovenými v zákoně o integrované prevenci i v případě přezkumu závazných podmínek
integrovaného povolení, který není stricto sensu kontrolou ve smyslu § 2 kontrolního řádu.
K bodům 3 a 4:
V souladu s terminologií kontrolního řádu se nahrazuje pojem „protokol o kontrolním
zjištění“ pojmem „protokol o kontrole“. V § 20b se ponechávají ustanovení o plánování
kontrol a vypracování zprávy nad rámec protokolu o kontrole, která je zveřejňována
prostřednictvím informačního systému integrované prevence, neboť jde o speciální úpravu
ve vztahu ke kontrolnímu řádu.
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K bodu 5:
Zrušuje se skutková podstata správního pořádkového deliktu provozovatele zařízení
obsažená v § 36, podle které je postihováno nesplnění povinností podle § 16 odst. 1 písm. c),
konkrétně neumožnění inspektorům České inspekce životního prostředí, pověřeným
zaměstnancům krajského úřadu nebo ministerstva vstupovat na dotčené nemovitosti, odebírat
vzorky anebo jiné neposkytnutí součinnosti při kontrole nebo přezkumu. Nesplnění
uvedených povinností bude postižitelné jako správní delikt podle § 16 kontrolního řádu, a to i
v případě přezkumné činnosti, na kterou se kontrolní řád rovněž vztahuje (§ 18 odst. 9 zákona
o integrované prevenci).
K bodům 6 až 8:
Legislativně-technické úpravy vyvolané přečíslováním písmen v § 16 odst. 1.
K části padesáté třetí – změna zákona o dobrovolnické službě
Dochází ke změně za účelem sjednocení právní úpravy s kontrolním řádem.
K části padesáté čtvrté - změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
K bodu 1:
Bod nově formuluje ustanovení § 18 odst. 2 zákona tak, aby odpovídalo terminologii
nového kontrolního řádu. Zejména odstraňuje nadbytečnou legislativní zkratku „kontrolované
osoby“. Dále upouští od dovětku umožňujícího vykonávat kontrolu vedení evidencí
a předkládání deklarací z hlediska jejich včasnosti i správnosti. Zmíněný dovětek jen
specificky zdůrazňuje dílčí předmět kontrolní činnosti, ačkoli obecný předmět kontrolní
činnosti dle § 18 odst. 1 je z hlediska obsahu a rozsahu dostačující. Dovětek bude tedy pro
nadbytečnost odstraněn.
K bodu 2:
Ustanovení § 18 odst. 4 obsahuje některá oprávnění kontrolního orgánu. S ohledem na
existenci obsahově shodné obecné právní úpravy v kontrolním řádu je ustanovení rušeno pro
nadbytečnost.
§ 18 odst. 5 stanoví právo kontrolního orgánu neoznamovat výkon kontroly předem.
Rovněž tento institut je nově obecně upraven v § 5 kontrolního řádu a je tedy vhodné úpravu
v zákoně o biologických zbraních odstranit.
Dikce § 18 odst. 6 je v dostatečném rozsahu kryta § 11 kontrolního řádu a ustanovení
je tedy rušeno pro nadbytečnost.
Ustanovení § 18 odst. 7 obsahuje pravidlo předávání informací o kontrolním nálezu
Policii České republiky nebo státnímu zastupitelství. Obdobná úprava v § 25 odst. 3 a 4
kontrolního řádu však činí toto ustanovení duplicitním a zbytečným, stejně tak jako § 8 odst. 1
věta druhá zákona č. 141/1963 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), požadující, aby
státní orgány neprodleně oznamovaly státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti
nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.
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V § 18 odst. 8 je obsažen odkaz na právní předpisy upravující nakládání s utajovanými
informacemi a informacemi, které jsou obchodním tajemstvím. Právním vývojem se odkaz
nejen stal zastaralým, ale i z věcného hlediska podobná forma nenormativního odkazu není
vhodná. Z těchto důvodů bude ustanovení zrušeno.
§ 18 odst. 9 pouze odkazuje na obecnou právní úpravu provádění kontrolní činnosti,
nad to již překonanou (v odkazu poznámkou pod čarou). Vzhledem k existenci obecného
ustanovení upravujícího působnost zákona v § 1 kontrolního řádu a z něj plynoucí subsidiární
aplikaci jeho norem je podobný způsob odkazu již nadbytečný a ustanovení je proto rušeno
bez náhrady.
K bodu 3:
Rušený § 19 odst. 2 stanoví povinnost orgánu veřejné moci poskytnout SÚJB
informace potřebné k výkonu dozoru. Obdobné ustanovení je ovšem v § 25 odst. 2
kontrolního řádu a je tak nutné odstranit nevhodnou duplicitu zrušením zmíněného
ustanovení.
K bodu 4:
Právní úprava ukládání předběžného opatření v § 20 odst. 2 zákona o biologických
zbraních je nepříliš vhodně zařazena v ustanovení o ukládání opatření k nápravě a mimoto
byla právním vývojem překonána obecnou úpravou v § 61 správního řádu. Z praktického
hlediska je pak podobně relativně úzce formulované ustanovení příliš omezené. Ustanovení
bude jako nevhodně zužující zrušeno bez náhrady.
K bodu 5:
Novelizační bod navrhuje formální úpravu odkazu v textu zákona v souladu s výše
navrženým zrušením § 20 odst. 2 zákona.
K části padesáté páté - změna zákona o zoologických zahradách
Zrušuje se odkaz na rušený zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.
K části padesáté šesté - změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
K bodu 1:
Ustanovení § 4 odst. 7 je upraveno s ohledem na platné znění zákona o auditorech
a je vypouštěna poznámka pod čarou.
K bodu 2:
Úprava v § 5 odst. 3 je navržena v zájmu souladu s ustanoveními kontrolního řádu,
upravujícím zahajování kontrol.
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K bodu 3:
Ustanovení § 5 odst. 4 až 8 jsou, jako duplicitní ke kontrolnímu řádu, ze zákona
vypouštěna.
K bodu 4:
Zrušovaná ustanovení § 6 jsou duplicitní ke kontrolnímu řádu, a jsou proto ze zákona
vypouštěna včetně poznámek pod čarou.
K bodu 5:
S ohledem na některá vypouštěná duplicitní ustanovení v § 6 jsou upravena zbylá
ustanovení tohoto paragrafu do jejich souladu se zněním kontrolního řádu.
K bodu 6:
Pro zajištění souladu s kontrolním řádem se z ustanovení § 7 odst. 1 vypouštějí
duplicitní ustanovení ke kontrolnímu řádu a dochází k přečíslování zbylých ustanovení.
K bodu 7:
Jako duplicitní ke kontrolnímu řádu se vypouští z § 7 odst. 2.
K bodu 8:
Dosavadní ustanovení § 8 se zrušuje jako duplicitní ke kontrolnímu řádu.
K bodu 9:
S ohledem na použití kontrolního řádu upravujícího povinnost součinnosti dalších
subjektů jsou z § 9 vypouštěna všechna duplicitní ustanovení.
K bodu 10:
Ve znění ustanovení § 10 odst. 1 je provedena úprava, týkající se zpracování výsledku
přezkoumání do zprávy, která je obdobným výsledkem kontrolní činnosti jako protokol o
kontrole podle kontrolního řádu s ohledem na to, že v dalších ustanoveních § 10 jsou
vypouštěna některá ustanovení o náležitostech tohoto kontrolního výsledku s použitím
kontrolního řádu.
K bodu 11:
Znění § 10 odst. 2, upravující náležitosti zprávy o výsledku přezkoumání, zavádí
použití kontrolního řádu.
K bodu 12:
Ze znění § 10 odst. 2 písmena a) jsou vypouštěna ustanovení o náležitostech zprávy,
která jsou duplicitní ke kontrolnímu řádu.
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K bodu 13:
V § 10 odst. 2 je s ohledem na dosažení souladu s kontrolním řádem upraveno
stávající znění písmena c).
K bodu 14:
V § 10 je s ohledem na duplicitu s kontrolním řádem vypouštěno z odstavce
2 písmeno e).
K bodu 15:
V § 10 odst. 3 se v písmeni c) s cílem dosažení zvýšené odpovědnosti za plnění
povinností stanovených zákonem o přezkoumávání hospodaření doplňuje jako náležitost
závěru kontrolní zprávy konstatování, zda při přezkoumání byly zjištěny skutečnosti,
nasvědčující vzniku správního deliktu podle zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů (zákon č. 250/2000 Sb.)
K bodu 16:
V § 10 se v odst. 3 doplňuje znění, navazující na použití kontrolního řádu při výkonu
přezkoumání.
K bodu 17:
V § 10 odst. 5 se, s ohledem na předchozí změny provedené v souvislosti s použitím
kontrolního řádu s důsledkem vypuštění některých duplicitních ustanovení, upravuje
odvolávka na postup podle předchozího, nově označeného ustanovení.
K bodu 18:
V § 12 odst. 2 se upravuje stávající text do správně užívaného legislativního vyjádření
použití jiného právního předpisu s odvoláním na platný zákon o auditorech (zákon č. 93/2009
Sb.) s tím, že se současně vypouští stávající poznámka pod čarou.
K bodu 19:
Znění ustanovení v § 12 odst. 3 bylo nutno přizpůsobit aktuálnímu znění zákona o
auditorech, včetně odvolávky na tento právní předpis se současným vypuštěním stávající
poznámky pod čarou.
K bodům 20 a 21:
Úprava § 13 je vyvolána změnou předchozích ustanovení v souladu se zněním
kontrolního řádu a uvedením odkazu na jeho použití.
K bodu 22:
Ze znění § 14 jsou vypouštěna ustanovení o pořádkových pokutách, která jsou
duplicitní k novému kontrolnímu řádu, a nově je v souladu s kontrolním řádem zařazena
právní úprava správních deliktů, kterými jsou nedodržení některých povinností stanovených
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ustanoveními zákona o přezkoumávání hospodaření.
Rovněž tak jsou v souladu s kontrolním řádem nově navržena společná ustanovení
o řešení správních deliktů v § 15.
K bodům 23 a 24:
S ohledem na duplicitu stávajících ustanovení § 16 až 18 (včetně znění stávajícího
§ 15, které je však podle předchozího bodu nahrazeno zněním, upravujícím společná
ustanovení ke správním deliktům) ke kontrolnímu řádu, jsou tyto zrušeny, včetně poznámky
pod čarou č. 25.
K bodu 25:
S ohledem na předchozí změny, provedené v souvislosti s použitím kontrolního řádu,
je nutno v § 19 uvést do souladu odkazy na čísla předchozích upravených ustanovení.
K bodu 26:
Změna provedená v § 20, upravujícího dozor Ministerstva financí nad přezkoumáním,
vyplývá z projednání rozsahu dozoru s Ministerstvem vnitra v rámci meziresortního
připomínkového řízení, podle kterého je nutno aplikovat dozor nad přezkoumáním
vykonaným krajem podle zákona o krajích v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.
Dotčený územní samosprávný celek, u něhož je vykonáván dozor má postavení povinné
osoby podle § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu.
Z ustanovení o dozoru nad přezkoumáním vykonaným auditorem je dále vypouštěna
nadbytečná poznámka pod čarou.
K bodu 27:
V § 21 se odstavec první zrušuje, neboť správní řád je subsidiární právní předpis vůči
kontrolnímu řádu a tudíž jeho použití nelze bez náhrady vyloučit.
K článku LX:
Toto ustanovení navrhuje zařazení přechodného ustanovení, upravujícího výkon
přezkoumání, zahájených přede dnem nabytí účinnosti navrhovaného zákona s jejich
dokončením podle stávající právní úpravy.
K části padesáté sedmé - změna zákona o zaměstnanosti
K bodu 1:
Jedná se o legislativně technickou úpravu. V souvislosti s přechodem výkonu kontroly
na úseku zaměstnanosti zákonem č. 367/2011 Sb., z ÚP ČR na SÚIP a OIP se uvedené
ustanovení stalo nadbytečným.
K bodu 2:
Jedná se o legislativně technickou úpravu vyplývající z nové definice nelegální práce
v § 5 písm. e) bodu 1 zákona o zaměstnanosti, účinné od 1. ledna 2012, a to na základě
zákona č. 367/2011 Sb.
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K bodu 3:
V souvislosti s přechodem výkonu kontroly na úseku zaměstnanosti zákonem
č. 367/2011 Sb. z ÚP ČR na SÚIP a OIP je potřeba pro kontrolu výkonu práce cizinců zajistit
kontrolním orgánům přístup do databází vydaných povolení k zaměstnání a písemných
informací
o zaměstnávaných cizincích, občanech EU a jejich rodinných příslušnících a rodinných
příslušnících občanů České republiky.
Legislativně technická úprava spočívající v nahrazení slov vyplývá z § 92 odst. 2 zákona
o zaměstnanosti, podle kterého povolení k zaměstnání vydává krajská pobočka Úřadu práce
ČR.
K bodům 4 a 6:
Jedná se o legislativně technickou úpravu související s přijetím kontrolního řádu.
K bodu 5:
Jedná se o legislativně technickou úpravu. V souvislosti s přechodem výkonu kontroly
na úseku zaměstnanosti zákonem č. 367/2011 Sb., z ÚP ČR na SÚIP a OIP je toto ustanovení
nadbytečné, protože je též upraveno v § 6 odst. 1 písm. c) zákona o inspekci práce.
K bodům 7, 8 a 10:
Jedná se o legislativně technickou úpravu. Tato ustanovení se po převedení kontrolní
činnosti z ÚP ČR na SÚIP a OIP a po přijetí nového kontrolního řádu stávají nadbytečnými.
K bodu 9:
Jedná se o legislativně technickou úpravu odstraňující určitou duplicitu, protože
k prokázání legálnosti práce postačuje povinnost stanovená v § 136 zákona o zaměstnanosti.
K bodům 11 a 12:
Povinnost stanovená v § 132 zákona o zaměstnanosti vyžaduje, aby byla navržena i nová
skutková podstata přestupku a aby k ní byla přiřazena příslušná maximální hranice pokuty.
K čl. LXII – Přechodné ustanovení:
V přechodném ustanovení se navrhuje, aby všechna správní řízení ve věci uložení
pořádkových pokut, která nebyla pravomocně skončena do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se dokončila podle znění zákona o zaměstnanosti, platného a účinného do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
K části padesáté osmé - změna školského zákona
K bodu 1:
V souvislosti s novým zněním § 175 se mění i odkaz na jiný odstavec tohoto paragrafu.
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K bodu 2:
Z dikce ustanovení se vypouští zmínka o státní kontrole a odkaz na zrušený zákon
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
K bodu 3:
V novém znění odstavce 8 se slučuje obsah dosavadních odstavců 8 až 11 oproštěný
od duplicit s kontrolním řádem. Nové znění upravuje speciální kvalifikační předpoklady osob
vykonávajících inspekční činnost. Nepřebírá se však do něj úprava prokazování oprávnění
ke kontrole a nedefinuje se pojem „přizvaná osoba“.
K bodu 4:
Dosavadní odstavce 9 až 11 se zrušují z důvodu odstranění duplicit s kontrolním řádem
a přesunu zbývajícího normativního obsahu do nového znění odstavce 8. Odstavec 12, který
dosud upravoval náležitosti pověření ke kontrole, se zrušuje kvůli duplicitě s kontrolním
řádem.
K bodu 5:
V odstavci 9 (dosavadním odstavci 13) se aktualizuje odkaz na právní předpis upravující
náležitosti protokolu o kontrole.
K bodu 6:
V novém znění § 175 se ponechávají pouze normy, které nejsou duplicitní s kontrolním
řádem. Oproti dosavadnímu znění § 175 tedy již nebude nová textace upravovat zahájení
inspekční činnosti na místě a práva a povinnosti osob vykonávajících inspekční činnost.
Výslovně se upravuje výjimka z použití § 24 kontrolního řádu (převzetí výkonu kontroly
nadřízeným správním orgánem).
K části padesáté deváté - změna zákona o inspekci práce
K bodům 1 a 5:
Spolupráce kontrolních orgánů je upravena v § 25 kontrolního řádu. Speciální úprava
v zákoně o inspekci práce je proto duplicitní.
K bodům 2, 6 a 15:
Požadování písemné zprávy o přijatých opatřeních je upraveno v § 10 odst. 2 kontrolního
řádu. Speciální úprava v zákoně o inspekci práce je proto duplicitní.
K bodům 3, 4, 7, 8, 21 a 22:
S ohledem na skutečnost, že kontrolní řád nahradil pořádkovou pokutu hmotněprávními
delikty, je pořádková pokuta podle zákona o inspekci práce nahrazena novou skutkovou
podstatou přestupku a správního deliktu.
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K bodům 9 a 10:
Převzetí kontroly nadřízeným správním orgánem je upraveno v § 24 kontrolního řádu.
Speciální úprava obsažená v § 6 odst. 6 zákona o inspekci práce je proto duplicitní.
V návaznosti na zrušení § 6 odst. 6 se zrušuje též odkaz uvedený v § 5 odst. 2 větě druhé.
K bodu 11:
Kontrolní řád v § 7 obsahuje právo kontrolujících vstupovat na pozemky, do staveb
a jiných prostor tak podrobně, že zahrnuje všechny situace, kdy inspektor v rámci
prováděných kontrol toto právo využívá. Speciální úprava v zákoně o inspekci práce je proto
duplicitní.
Oprávnění požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných
informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech je obsaženo v § 8 písm. c) kontrolního
řádu. Pojem informace je obsažen v pojmu „podklady“ užitém v kontrolním řádu. Speciální
úprava v zákoně o inspekci práce je proto duplicitní.
Oprávnění 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 potřebné ke kontrole je upraveno v § 8
kontrolního řádu. Speciální úprava v zákoně o inspekci práce je proto duplicitní.
Oprávnění pořizovat kopie části dokladů, nebo výpisy z dokladů pro potřebu doložení
neplnění nebo nedostatečného plnění povinností zjištěných při výkonu kontroly a užití
technických prostředků na zhotovení fotodokumentace je upraveno v § 8 kontrolního řádu.
Speciální úprava v zákoně o inspekci práce je proto duplicitní.
Ustanovení § 7 odst. 1 písm. m) zákona o inspekci práce obsahuje oprávnění inspektora
používat telekomunikační zařízení kontrolované osoby v případech, kdy je jejich použití
nezbytné k výkonu kontroly. Kontrolní řád v § 8 písm. e) dává kontrolujícímu právo v míře
nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků kontrolované osoby,
a to po předchozím projednání s kontrolovanou osobou. Pojem „technické prostředky“ užitý
v kontrolním řádu v sobě nepochybně zahrnuje i „telekomunikační zařízení“. Nově přijatá
právní úprava v kontrolním řádu se vyznačuje vyšší přesností, když vymezuje užití
technických prostředků v „nezbytné míře“ a po předchozím projednání s kontrolovanou
osobou.
Oprávnění seznamovat se s utajovanými skutečnostmi vyplývá ze zákona č. 148/1998 Sb.,
o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Úprava v zákoně o inspekci práce je proto nadbytečná.
K bodu 12:
Oprávnění požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež je přítomna na místě
kontroly, je upraveno v § 8 písm. a) kontrolního řádu. Speciální ustanovení v zákoně
o inspekci práce konkrétně stanoví, jakým způsobem má být prokázána totožnost fyzických
osob uvedených v § 7 odst. 1 písm. a) zákona o inspekci práce.
K bodu 13:
Oprávnění inspektora v případech hodných zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí
hrozícího z prodlení zajišťovat doklady a odebírat k rozboru nezbytně nutné množství
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kontrolních vzorků, včetně potvrzování převzetí, je upraveno v § 8 písm. b) a c) kontrolního
řádu. Speciální úprava v zákoně o inspekci práce je proto duplicitní.
K bodu 14:
Legislativně technická úprava navazující na úpravy v § 8.
K bodu 16:
Legislativně technická úprava navazující na úpravy v § 4.
K bodu 17:
Jedná se o legislativně technickou úpravu, protože povinnosti inspektora obsažené v těchto
ustanoveních jsou obsažena v novém kontrolním řádu.
K bodu 18:
Vypuštěním textu bodu 1 v § 8 písm. b) se povinnost pořídit dílčí protokol vztahuje
i na rozhodnutí o zákazu v případě práce přesčas, práce v noci atd., uvedené v § 7 písm. f).
Povinnost pořídit o výsledku kontroly protokol je obsažena v § 9 písm. f) kontrolního řádu.
K bodu 19:
Zkušenosti z praxe ukazují, že řadu kontrol, zejména z oblasti pracovněprávních vztahů,
lze efektivně provádět i v sídle inspektorátu nebo na některém z jeho pracovišť. Tento postup
má schopnost snížit zátěž kontrolovaných osob při provádění kontroly a umožňuje zvýšit
počet prováděných kontrol. Rovněž se osvědčil v režimu kontrol prováděných podle zákona
o zaměstnanosti.
Jedná se zejména o případy, kdy výkon kontroly v místě pracoviště výrazně omezuje
činnost kontrolované osoby, nebo místo podnikání je shodné s pracovištěm kontrolované
osoby (provozovna se nachází v rodinném domě), anebo také o případy, kdy by z hlediska
omezených prostor kontrolované osoby nebyl možný výkon kontroly na místě. Zkušenosti
z kontrol ukazují, že kontrolované osoby často samy navrhují provedení kontroly (zejména
v oblasti pracovněprávních vztahů) v sídle inspektorátu například z důvodu externě vedeného
účetnictví.
K bodu 20:
Povinnost kontrolované osoby vytvořit podmínky k výkonu kontroly a poskytnout k tomu
potřebnou součinnost je upravena v § 10 kontrolního řádu a vztahuje se na výkon oprávnění
stanovených kontrolním řádem. Další součinnost potřebnou k výkonu kontroly dle § 8
písm. f) kontrolního řádu zahrnuje též realizaci oprávnění inspektora uvedených v § 7 odst. 1
zákona o inspekci práce.
K bodu 23:
Možnost přibrat k účasti na výkonu kontroly specializovaného pracovníka je dostatečně
řešena v § 6 kontrolního řádu a vyhovuje požadavkům inspekce práce (zrušení § 40).
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Postup podání námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole
je podrobně upraven v § 13 a § 14 kontrolního řádu. Převzetí tohoto postupu orgány inspekce
práce bude v praxi znamenat zjednodušení procesu ukončení kontroly při plném respektování
práv kontrolovaných osob (zrušení § 41).
Problematika nákladů kontroly je řešena v § 23 kontrolního řádu (zrušení § 43 odst. 1 a 3).
Problematika odebírání kontrolních vzorků je upravena v § 11 kontrolního řádu (zrušení
§ 43 odst. 2).
Legislativně technická úprava související s přijetím kontrolního řádu (zrušení § 44).
K čl. LXV – Přechodné ustanovení:
V přechodném ustanovení se navrhuje, aby správní řízení ve věci uložení pořádkových
pokut zahájené a pravomocně neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
dokončily podle dosavadních právních předpisů.
Kontroly, které nebyly do 31. prosince 2013 dokončeny, se dokončí podle dosavadních
právních předpisů v souladu s § 29 kontrolního řádu.
Přechodná ustanovení týkající se neskončených správních řízení o přestupcích nebo
správních deliktech nebudou novým zákonem dotčena, neboť tato správní řízení jsou vedena
podle zákona o inspekci práce a správního řádu.
K části šedesáté – změna zákona o Vojenském zpravodajství
K bodu 1:
Navrhovaná změna spočívá ve vypuštění ustanovení, které Vojenskému zpravodajství
ukládá zničit evidenci osob jednajících ve prospěch Vojenského zpravodajství hned
po splnění úkolu. Toto ustanovení má původ ještě v původním zákoně o Vojenském
obranném zpravodajství z počátku 90. let minulého století a je zřejmou reakcí na tehdejší
zveřejnění seznamů spolupracovníků StB. Zákon tehdy měl zajistit, aby takové seznamy
nevznikaly. Po mnohaleté zkušenosti Vojenského zpravodajství s tímto ustanovením se
ukazuje jeho značná nepraktičnost, jelikož se může v mnoha případech stát, že ačkoli
spolupráce s některou osobou byla z různých důvodů ukončena, služba na tutéž osobu může
v budoucnu při své činnosti narazit znovu. Není-li vedena evidence o její předešlé spolupráci
a jejích výsledcích, může být takové nevědomé znovuobnovení spolupráce velmi vážným
bezpečnostním rizikem.
K bodu 2:
Cílem této změny je upřesnění vztahu kontrolního řádu ke kontrole Vojenského
zpravodajství Komisí pro kontrolu Vojenského zpravodajství Poslanecké sněmovny (dále jen
„Komise“). Vzhledem k tomu, že působnost kontrolního řádu je pojata velmi široce a z textu
zákona vyplývá, že pokud by zákon v konkrétních případech nestanovil jinak, vztahoval by se
i na kontrolní orgány Parlamentu, je nezbytné z důvodu vyloučení pochybností výslovně
stanovit, že na kontrolu Vojenského zpravodajství Komisí se použije jako dosud zvláštní
právní úprava v části páté zákona o Vojenském zpravodajství, se subsidiárním použitím
zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, avšak s výslovným vyloučením kontrolního
řádu. Kontrola Vojenského zpravodajství ze strany moci zákonodárné je značně specifická,
vykazuje mnohé odlišnosti od standardní veřejnoprávní kontroly za strany správních orgánů
a jako taková nemůže podléhat procesním postupům určeným právě pro takovou standardní
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kontrolu. Proto také zákon o Vojenském zpravodajství od samého počátku své platnosti
upravuje kontrolu zvláštním způsobem.
K části šedesáté první - změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Dochází ke změně za účelem odstranění duplicitní právní úpravy se zákonem
o kontrole. Povinnost státních orgánů, orgánů obce a kraje a dalších právnických a fyzických
osob (jakožto kontrolovaných nebo povinných osob) umožnit kontrolujícím nahlédnutí
do dokladů a poskytnout nezbytnou součinnost vyplývá z § 8 ve spojení s § 10 zákona
o kontrole.
K části šedesáté druhé - změna zákona o nemocenském pojištění
K bodům 1 a 17:
Zrušuje se ustanovení o pořádkové pokutě ukládané ošetřujícímu lékaři za nesplnění
povinnosti součinnosti při kontrole, neboť v souvislosti s přijetím kontrolního řádu došlo
k přehodnocení a ke změně její konstrukce. Pořádkové pokuty byly nahrazeny
hmotněprávními delikty (tj. přestupky a jinými správními delikty kontrolované a povinné
osoby). Poskytování součinnosti při výkonu kontroly podle § 74 je tedy zákonem stanovenou
hmotněprávní povinností, jejíž porušení má být trestáno skutkovou podstatou správního
deliktu. Sankce za nesplnění povinnosti součinnosti při kontrole je nově obsažena v § 138a.
K bodům 2 a 3:
Kontrola posuzování zdravotního stavu pojištěnce, kontrola plnění povinností
ošetřujících lékařů a kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce jsou
kontroly se zcela specifickým charakterem, neboť bezprostředně souvisí se zdravotním
stavem pojištěnce, především s jeho posuzováním. Tato činnost prováděná příslušnými
ošetřujícími lékaři je natolik odlišná od ostatních činností a z nich vyplývajících povinností
v nemocenském pojištění, že na ni nelze kontrolní řád použít. Typickým případem je kontrola
posuzování zdravotního stavu, která nemá v zásadě charakter „klasické“ kontroly, ale spíše
odborné konzultace lékaře orgánu nemocenského pojištění s ošetřujícím lékařem
o zdravotním stavu pojištěnce, přičemž výsledkem této konzultace bývá zpravidla shoda
odborného názoru obou subjektů. Vzhledem k tomu se navrhuje vyloučit možnost použití
kontrolního řádu s tím, že v zákoně o nemocenském pojištění se ponechává stávající právní
úprava (pro kontrolu zdravotního stavu ustanovení § 74, pro kontrolu plnění povinností
dočasně práce neschopného pojištěnce § 76), která se, včetně specifické sankce krácení nebo
odnětí nemocenského podle § 125, v praxi plně osvědčila.
K bodu 4:
Kontrolní řád je normou upravující způsob provádění kontroly. Proto se v ustanovení
§ 91 ponechává předmět kontroly, tj. obecné věcné vymezení pravomoci pověřených
zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění při provádění kontroly. Oprávnění k provádění
konkrétních postupů při výkonu kontrolní činnosti (oprávnění vstupovat do prostorů
zaměstnavatelů a vyžadovat potřebnou součinnost) se vypouští, neboť tato oprávnění jsou
obsažena přímo v kontrolním řádu (§ 7 a § 10 kontrolního řádu).
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Ze stávajících oprávnění týkajících se průběhu kontroly se v zákoně ponechává
oprávnění vyžadovat přijetí opatření k nápravě k odstranění zjištěných nedostatků.
V kontrolním řádu je toto oprávnění obsaženo v § 19 odst. 1, avšak pouze při kontrole výkonu
státní správy. Orgány sociálního zabezpečení však tato opatření ukládají i v situacích, kdy se
zjištěný nedostatek netýká přímo výkonu státní správy (např. nedostatky v evidenci vedené
zaměstnavatelem podle § 95 zákona o nemocenském pojištění, neboť vedení evidence
zaměstnavatelem nelze považovat za výkon státní správy).
Oprávnění orgánů nemocenského pojištění se doplňuje o oprávnění kontrolovat
v nemocenském pojištění plnění povinností uložených OSVČ. Toto oprávnění mají tyto
orgány již v současné době, je však nutno jej dovozovat z příslušných ustanovení [typicky
např. z ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) nebo vypouštěného § 104 odst. 1 písm. d)].
Výslovným vyjádřením tohoto oprávnění se proto posiluje právní jistota OSVČ.
Naproti tomu se ze zákona vypouští možnost orgánů nemocenského pojištění
vyžadovat na zaměstnavateli podání písemné zprávy o přijatých opatřeních včetně jejich
plnění, neboť toto oprávnění vyplývá přímo z § 10 odst. 2 kontrolního řádu a vztahuje se
i na případy, kdy vlastní oprávnění uložit opatření k odstranění nedostatků je obsaženo
v jiném zákoně, než je kontrolní řád.
K bodům 5 a 19:
Kontrolní řád v § 4 odst. 3 stanoví pro pověření ke kontrole formu písemného
pověření k jednotlivé kontrole nebo průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis. V současné
době Česká správa sociálního zabezpečení používá písemné pověření ke kontrole buď na
jednotlivou kontrolu (využíváno ojediněle) nebo univerzální (využíváno v převážné většině
případů) na všechny kontroly bez časového omezení. Ve smyslu nového kontrolního řádu
a absenci možnosti použití průkazu ke kontrole v zákoně o nemocenském pojištění, by tak
mělo být používáno pouze písemné pověření k jednotlivé konkrétní kontrole, což by bylo
z hlediska administrativního, technického, časového a ekonomického velice náročné (při
celkovém počtu cca 120 000 kontrol ročně = vydání 120 000 pověření za rok). Do zákona
o nemocenském pojištění se proto zavádí pověření ke kontrole ve formě průkazu (obdobně
jako pro kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle § 76 odst. 3
a § 199 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění a vyhlášky MPSV č. 481/2006 Sb.).
Při kontrole se buď bude používat průkaz vydaný orgánem sociálního zabezpečení,
pokud je současně orgánem nemocenského pojištění (zmocnění pro toto vydání obsahuje § 15
odst. 2 zákona č. 582/1991Sb.), nebo se bude používat průkaz vydaný orgánem
nemocenského pojištění, pokud ten není současně orgánem sociálního zabezpečení.
K bodu 6:
Ustanovení o povinnostech zaměstnavatele při provádění kontroly se upravuje tak, že
povinnosti týkající se provádění konkrétních postupů zaměstnanců OSSZ při výkonu
kontrolní činnosti (povinnost poskytnout pověřeným zaměstnancům kontrolního orgánu
potřebnou součinnost, umožnit jim vstup na pracoviště) se v zákoně o nemocenském pojištění
zrušují, neboť tyto povinnosti jsou obsaženy přímo v § 7 a § 10 kontrolního řádu.
Ze stávajících povinností týkajících se kontroly se v zákoně ponechává povinnost plnit
opatření k nápravě uložené OSSZ. Podle § 19 kontrolního řádu je kontrolní orgán oprávněn
ukládat opatření k nápravě pouze při kontrole výkonu státní správy. Orgány sociálního
zabezpečení však tato opatření ukládají i v situacích, kdy se zjištěný nedostatek netýká přímo
výkonu státní správy (např. nedostatky v evidenci vedené zaměstnavatelem podle § 95 zákona
o nemocenském pojištění, neboť vedení evidence zaměstnavatelem nelze považovat za výkon
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státní správy), v takovém případě však povinnost zaměstnavatele plnit opatření k nápravě
uložené OSSZ ve stanovené lhůtě z kontrolního řádu nelze odvodit.
Naproti tomu se ze zákona vypouští povinnost podávat písemnou zprávu o přijatých
opatřeních včetně jejich plnění, neboť tato povinnost vyplývá přímo z § 10 odst. 2 kontrolního
řádu a vztahuje se i na případy, kdy vlastní oprávnění uložit opatření k odstranění nedostatků
je obsaženo v jiném zákoně, než je kontrolní řád. Na tuto skutečnost se reaguje i v § 130 a
§ 136 odst. 1 písm. l) zákona o nemocenském pojištění, kde se mění dosavadní znění písm. l)
a zrušuje se i dosavadní navazující možnost postihnout pokutou nesplnění této povinnosti
podávat písemnou zprávu o přijatých opatřeních včetně jejich plnění.
K bodu 7:
Zrušuje se sankce za porušení povinnosti zaměstnavatele související s průběhem
kontroly, neboť tato povinnost se v § 98 odst. 2 rovněž zrušuje.
Neplnění opatření k nápravě uložené OSSZ ve stanovené lhůtě tvoří samostatnou
skutkovou podstatu přestupků [§ 131 odst. 1 písm. k) ] nebo správních deliktů [§ 136 odst. 1
písm. k)]; možnost postihu zaměstnavatele za neplnění této povinnosti tedy zůstane
zachována.
K bodu 8:
Možnost uložit pořádkovou pokutu zaměstnavateli, který zaměstnává méně než 26
zaměstnanců evidovaných v registru pojištěnců, za nesplnění povinnosti dostavit se na výzvu
OSSZ na tuto správu, popřípadě na jiné určené místo, ve stanovený den za účelem provedení
kontroly plnění povinností v nemocenském pojištění, pokud se předem z vážných důvodů
neomluví, neboť v souvislosti s přijetím kontrolního řádu došlo ke změně jejich konstrukce.
Pořádkové pokuty byly nahrazeny hmotněprávními delikty (tj. přestupky a jinými správními
delikty kontrolované a povinné osoby). Poskytování součinnosti při výkonu kontroly je
hmotněprávní povinností stanovenou zákonem, jejíž porušení má být trestáno skutkovou
podstatou správního deliktu.
Nesplnění povinnosti zaměstnavatele zaměstnávajícího méně než 26 zaměstnanců
dostavit se na OSSZ ke kontrole plnění povinností v nemocenském pojištění bude nově
považováno za přestupek a pokuta bude obsažena v § 131 (půjde-li o přestupek, jehož se
dopustil zaměstnavatel jako fyzická osoba) nebo v § 136 (půjde-li o správní delikt, jehož se
dopustil zaměstnavatel jako právnická osoba).
K bodu 9:
Legislativně technická úprava navazující na zrušení odstavce 3 v § 98.
K bodu 10:
Ustanovení o povinnostech pojištěnce při provádění kontroly se zrušuje, neboť tyto
povinnosti jsou obsaženy přímo v kontrolním řádu (§ 10 odst. 2).
K bodu 11:
Zrušuje se ustanovení o možnosti uložit pořádkovou pokutu OSVČ za nesplnění
povinnosti uvedené v § 104 odst. 1 písm. c) zákona o nemocenském pojištění, tj. povinnosti
na výzvu OSSZ dostavit se ve stanovený den na OSSZ, popřípadě jiné určené místo,
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za účelem provedení kontroly plnění povinností v pojištění, pokud se předem z vážných
důvodů neomluví (druhá z povinností dosud sankcionovaných pořádkovou pokutou uvedená
v § 104 odst. 1 písm. d) zákona o nemocenském pojištění, tj. povinnost předkládat pro účely
kontroly plnění povinností v pojištění účetní a další doklady a poskytovat při této kontrole
potřebnou součinnost se pro duplicitu s kontrolním řádem zrušuje). V souvislosti s přijetím
kontrolního řádu došlo k přehodnocení a ke změně konstrukce pořádkových pokut.
Pořádkové pokuty byly nahrazeny hmotněprávními delikty (tj. přestupky a jinými správními
delikty kontrolované a povinné osoby). Poskytování součinnosti při výkonu kontroly
hmotněprávní povinností stanovenou zákonem, jejíž porušení má být trestáno skutkovou
podstatou správního deliktu. Nesplnění povinnosti OSVČ dostavit se na OSSZ ke kontrole
plnění povinností v nemocenském pojištění bude nově považováno za přestupek a pokuta
bude obsažena v § 130 zákona o nemocenském pojištění.
K bodu 12:
Legislativně technická úprava reagující na zrušení odstavce 2 v § 104 a následné
přeznačení odstavců 3 a 4.
K bodu 13:
V návaznosti na zrušení ustanovení § 104 odst. 2 upravující možnost uložit
pořádkovou pokutu OSVČ za nesplnění povinnosti součinnosti při kontrole podle § 104 odst.
1 písm. c) [viz bod novelizační bod 11] se toto ustanovení nahrazuje skutkovou podstatou
přestupku a přesunuje se do ustanovení o správních deliktech (§ 130). Text skutkové podstaty
v § 130 odst. 1 se upravuje tak, aby postihovala porušení právní povinnosti obsažené nejen
v § 104 odst. 1 písm. a) a d), ale též v § 104 odst. 1 písm. c). Výše sankce za tento přestupek
se zachovává; přitom se vychází z toho, že samotné nedostavení se ke kontrole sice objektivně
ztěžuje výkon státní správy, nevypovídá však nic o tom, zda OSVČ své ostatní („věcné“)
povinnosti plní, či nikoli, takže horní hranice výše pokuty za tento přestupek může být nižší.
Druhá z povinností dosud sankcionovaných pořádkovou pokutou, tj. povinnost
předkládat pro účely kontroly plnění povinností v pojištění účetní a další doklady a
poskytovat při této kontrole potřebnou součinnost, se pro duplicitu s kontrolním řádem
v zákoně o nemocenském pojištění zrušuje, její nesplnění bude nadále sankcionováno podle
kontrolního řádu.
K bodům 14, 15 a 16:
V souvislosti s přijetím kontrolního řádu došlo k přehodnocení a ke změně konstrukce
pořádkových pokut. Pořádkové pokuty byly nahrazeny hmotněprávními delikty (tj. přestupky
a jinými správními delikty kontrolované a povinné osoby). Poskytování součinnosti
při výkonu kontroly je hmotněprávní povinností stanovenou zákonem, jejíž porušení má být
trestáno skutkovou podstatou správního deliktu. Z tohoto důvodu se zrušuje ustanovení
o možnosti uložit pořádkovou pokutu zaměstnavateli zaměstnávajícímu méně než 26
zaměstnanců evidovaných v registru pojištěnců dosud obsaženou v § 98 odst. 3 a zavádí se
možnost postihnout toto jednání pokutou jako přestupek, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,
či jako jiný správní delikt, je-li zaměstnavatelem právnická osoba. Výše sankce za tento
správní delikt se zachovává; přitom se vychází z toho, že samotné nedostavení se ke kontrole
sice objektivně ztěžuje výkon státní správy, nevypovídá však nic o tom, zda zaměstnavatel
své ostatní („věcné“) povinnosti plní, či nikoli, takže horní hranice výše pokuty za tento
přestupek může být nižší.
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K bodu 18:
Ustanovení § 166 obsahuje určení výnosu z pořádkových pokut. Vzhledem k tomu, že
pořádkové delikty dosud obsažené v zákoně o nemocenském pojištění se dílem zrušují
pro duplicitu s kontrolním řádem a dílem se nahrazují přestupky fyzických osob či správními
delikty právnických osob, zaniká i možnost ukládat pořádkové pokuty, ustanovení o určení
jejich výnosu se proto stává nadbytečným.
K čl. LXIX – Přechodné ustanovení:
Z hlediska věcného se rozsah oprávnění orgánů nemocenského pojištění a povinností
zaměstnavatelů nemění, většina z nich se však vypouští ze zákona o nemocenském pojištění
pro duplicitu s ustanoveními kontrolního řádu. Z tohoto důvodu je třeba právně zajistit právní
kontinuitu v několika otázkách.
Prvou z nich je nutnost zajistit trvání povinnosti zaměstnavatele podat ve stanovené
lhůtě orgánu nemocenského pojištění písemnou zprávu o plnění uložených opatření k nápravě
nedostatků ve věcech nemocenského pojištění, kterou měl zaměstnavatel uloženu podle
§ 98 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění. Zrušením této povinnosti v zákoně
o nemocenském pojištění pro její duplicitu s povinností vyplývající z § 10 odst. 2 kontrolního
řádu by došlo dnem nabytí účinnosti předkládaného zákona k zániku těchto povinností i v tom
případě, kdy byly podle dosavadní právní úpravy uloženy přede dnem nabytí účinnosti
předkládaného zákona, avšak lhůta pro splnění této povinnosti dosud neuplynula. Doplňuje se
proto samostatné přechodné ustanovení, které trvání této povinnosti výslovně potvrdí.
Druhou z nich je nutnost zajistit, aby po datu nabytí účinnosti tohoto zákona mohlo
být sankčně postiženo i porušení těch povinností zaměstnavatele při kontrole, které
zaměstnavateli do dne nabytí účinnosti tohoto zákona ukládal zákon o nemocenském pojištění
a od nabytí účinnosti tohoto zákona je obsahuje pouze kontrolní řád; to platí obdobně pro
povinnost zaměstnavatele podat ve stanovené lhůtě orgánu nemocenského pojištění písemnou
zprávu o plnění uložených opatření k nápravě nedostatků ve věcech nemocenského pojištění.
V opačném případě by došlo k tomu, že po nabytí účinnosti tohoto zákona by nesplnění
povinností zaměstnavatele, který je porušil před tímto datem, ale řízení o nich nebylo dosud
ukončeno, bylo posuzováno podle ustanovení, které by již v právním řádu neexistovalo.
Navrhují se proto dvě přechodná ustanovení týkající se správního trestání, z nichž prvá
upravuje hmotněprávní stránku posuzování nesplnění povinností zaměstnavatele, druhá
zásada procesního charakteru zajišťuje kontinuitu již probíhajícího správního řízení o pokutě.
Přechodná ustanovení reagují rovněž na změnu pojetí pořádkových deliktů
souvisejících s kontrolní činností na přestupky a správní delikty a na nahrazení pořádkových
pokut pokutami za přestupky a správní delikty. Pro přechod na novou úpravu se navrhuje
obvyklé řešení, kdy deliktní jednání je posuzováno podle právní úpravy účinné v době, kdy
bylo spácháno; znamená to tedy, že pokud povinný subjekt nesplnil povinnost umožnit
kontrolu před nabytím účinnosti tohoto zákona, bude jeho jednání posuzováno jako
pořádkový delikt a řízení bude vedeno (včetně případného stanovení pokuty) podle předpisů
účinných před nabytím účinnosti tohoto zákona, i kdyby toto řízení bylo zahajováno až po
nabytí účinnosti tohoto zákona.
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K části šedesáté třetí - změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
Zrušuje se oprávnění kontrolujících vstupovat na pozemky a do objektů souvisejících
s výkonem kontroly, které vyplývá z obecné úpravy v kontrolním řádu. Ponechává se pouze
ustanovení o prokazování se kontrolujících průkazem příslušného kontrolního orgánu.
Dále se zavádí výjimka z práva na náhradu za odebrané vzorky, které by jinak
vyplývalo z § 11 kontrolního řádu, pokud jde o vzorky pro účely kontroly údajů o rozsahu
znečištění. Důvodem je skutečnost, že hodnota těchto vzorků je zpravidla bezvýznamná
(např. vzorky půdy) nebo se nejedná o předmět vlastnictví (povrchové a podzemní vody).
K části šedesáté čtvrté – změna zákona o Policii České republiky
K bodu 1:
Podle stávající úpravy zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších
předpisů, se náklady spojené s ověřováním dodržení hygienických limitů ukazatelů pitné
vody, potravin a pokrmů, jakož i splnění hygienických požadavků na výkon epidemiologicky
závažných činností, provedeným podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o policii“), nehradí. Odebírání
vzorků potravin pro analýzu je přitom činnost, kterou ochranná služba policie při ochraně
osob vykonává velmi často. Proto se navrhuje sladit hrazení těchto nákladů s existujícím
systémem hrazení věcné pomoci poskytnuté policii.
Vzhledem k tomu, že se pro činnost policie obecně vylučuje působnost kontrolního
řádu, navrhuje se, aby se použité vzorky hradily stejně jako jiná věcná pomoc poskytnutá
kýmkoliv policii podle § 18 zákona o policii, tedy aby ji hradilo Ministerstvo vnitra podle
§ 96 zákona o policii.
Současně je nadbytečné upravovat jakákoliv oprávnění policie při výše uvedeném
ověřování, protože policie již veškerá oprávnění, která jsou kontrolním řádem stanovena pro
kontrolujícího, čerpá z ustanovení zákona o policii., a to konkrétně:
oprávnění požadovat prokázání totožnosti podle § 8 písm. a) kontrolního řádu
odpovídá oprávnění policisty podle § 63 odst. 2 písm. l) a § 114 zákona o policii;
oprávnění odebírat vzorky, provádět potřebná měření, sledování, prohlídky a zkoušky
podle § 8 písm. b) kontrolního řádu je stanoveno § 49 odst. 2 písm. b) a § 114 zákona
o policii;
oprávnění požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu
kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby a oprávnění zajišťovat originální
podklady podle § 8 písm. c) kontrolního řádu odpovídá oprávnění policisty podle § 18
a § 114 zákona o policii; § 18 zákona o policii se navíc výslovně vztahuje i na údaje
osobní;
oprávnění pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy podle § 8 písm. d) kontrolního
řádu odpovídá § 62 zákona o policii;
oprávnění užívat technických prostředků kontrolované osoby podle § 8 písm. e)
kontrolního řádu a vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost
potřebnou k výkonu kontroly podle § 8 písm. f) kontrolního řádu plyne z § 18 a § 114
zákona o policii;
oprávnění, jemuž odpovídá povinnost kontrolované osoby vytvořit podmínky pro
výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených tímto
zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost podle § 10 odst. 2 kontrolního
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řádu, stejně jako povinnost k součinnosti povinné osoby podle § 10 odst. 3 kontrolního
řádu, je obsaženo v § 18 a 114 zákona o policii.
K bodu 2:
Ustanovením § 98 zákona o policii se upravuje výkon kontroly použití odposlechu
a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu
elektronických komunikací, kterou provádí kontrolní orgán Poslanecké sněmovny. Jedná se
o zcela specifický druh kontroly vykonávaný orgánem moci zákonodárné vůči orgánu moci
výkonné, a proto se navrhuje v případě této kontroly vyloučit působnost kontrolního řádu.
K bodu 3:
Podle § 4 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
kontrole podle uvedeného zákona nepodléhá výkon působnosti ozbrojených bezpečnostních
sborů. Kontrolní řád oproti tomu absentuje jakékoliv výjimky, přičemž možnost případného
vyloučení své aplikace přenechává speciálním právním úpravám.
Policie je v mnoha případech oprávněna provádět činnost, kterou by bylo možno
považovat za kontrolu ve smyslu kontrolního řádu. Jelikož jsou však práva a povinnosti při
této činnosti upraveny svébytně a v některých případech použití ustanovení kontrolního řádu
nepřichází ani z povahy věci v úvahu, navrhuje se obecné vyloučení působnosti kontrolního
řádu pro postupy policie, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.
Formalizované kontroly prováděné policií podle zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi
využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně
některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění
pozdějších předpisů, budou na základě ustanovení těchto zákonů probíhat podle kontrolního
řádu.
K části šedesáté páté – změna zákona o lidských tkáních a buňkách
K bodům 1:
Uvozovací věta je přeformulována tak, aby byla v souladu s ustanoveními kontrolního
řádu.
K bodu 2:
Stávající odstavec 1 ustanovení § 22 se zrušuje pro duplicitu s kontrolním řádem.
Důvodem je skutečnost, že ustanovení § 8 písm. b) a § 11 kontrolního řádu pojímá možnost
odběru vzorků velice široce. Lze je odebrat od jakékoli osoby a nikoliv pouze od osoby
kontrolované a zásadním je pouze zachování nezbytnosti odebrání vzorků v souvislosti
s výkonem kontroly. Zachování textu omezeného jen na případy podezření, že byl porušen
zákon, by bylo nadbytečně zužující oproti rozsahu možného odběru vzorků podle kontrolního
řádu.
K bodu 3:
V § 23 odst. 1 je uvozovací věta přeformulována tak, že je v ní zakomponována
113

návaznost na dvě možné formy pověření ke kontrole, založené v ustanovení § 4 odst. 3
kontrolního řádu s tím, že primárně je umožněno, aby obvyklá forma pověření ke kontrole
byla ve formě průkazu, a to tehdy jedná-li se o zaměstnace SÚKLu. Průkaz inspektora bude
sloužit jako dlouhodobější pověření k opakovanému výkonu určité kontrolní činnosti zvláště
v případech, kdy je kontrola jednou ze stěžejních činností SÚKLu jako kontrolního orgánu.
Z toho důvodu, že kontrolovaná oblast zacházení s lidskými tkáněmi a buňkami zahrnuje
i problematiku zcela nových, dynamicky se rozvýjejících oblastí (kmenové buňky apod.),
a může se tak vyskytnout i oblast, kde bude vhodné, aby kotrolu provedl úzce specalizovaný
odborník - inspektor jiného správní orgánu (častá je spolupráce mezi lékovými agenturami
členských států EU), je v zákoně ponechána také možnost pověření ke kontrole ve formě
písemného pověření k jednotlivé kontrole, jde-li o osobu odlišnou od zaměstnance SÚKLu.
K bodu 4:
V § 23 odst. 2 je vypuštěno písmeno a), jelikož jde nad rámec kontrolního řádu.
Možnost uložit opatření k odstranění zjištěných nedostatků je založena jen v rámci kontroly
výkonu státní správy podle § 19 kontrolního řádu, když jde o vztah nadřízenosti
a podřízenosti kontrolního orgánu a kontrolované osoby. Jinak v rámci běžné kontroly
soukromoprávního subjektu může kontrolující ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 kontrolního
řádu využít oprávnění požadovat ve lhůtě jím určené písemnou zprávu o odstranění zjištěných
nedostatků. Ustanovení § 23 odst. 2 písm. b) řeší oprávnění inspektora přímo v terénu.
Oprávnění inspektora podle § 23 odst. 2 písm. b) spočívající v pozastavení činnosti
je užitečné pro případy, kdy je třeba vydat rychlé opatření a ještě není úplně vše do detailů
zjištěno, zatímco v § 22 odst. 2 až 4 jde o ta oprávnění SÚKLu, která se zpravidla uplatňují až
tehdy, kdy je skutkový stav komplexně zjištěn. Oprávnění inspektora podle § 23 odst. 2 písm.
b) zahrnuje i možnost pozastavit výkon oprávnění vyplývajícího z rozhodnutí vydaného podle
zvláštních zákonů, což může být v praxi velice potřebným opatřením učiněným přímo na
místě s tím, že uvedené v § 22 odst. 2 až 4 řešeno vůbec není.
K bodu 5:
Ustanovení § 23 odst. 3 je vypuštěno bez náhrady, neboť tato úprava je řešena
ustanoveními § 10 odst. 2 a 3 kontrolního řádu.
K části šedesáté šesté – změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
K bodu 1:
Ustanovením § 57 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních
sborů, se upravuje výkon kontroly činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, kterou
provádí kontrolní orgán Poslanecké sněmovny. Jedná se o zcela specifický druh kontroly
vykonávaný orgánem moci zákonodárné vůči orgánu moci výkonné, a proto se navrhuje
v případě této kontroly vyloučit působnost kontrolního řádu.
K bodu 2:
Podle § 4 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
kontrole podle uvedeného zákona nepodléhá výkon působnosti ozbrojených bezpečnostních
sborů. Kontrolní řád oproti tomu absentuje jakékoliv výjimky, přičemž možnost případného
vyloučení své aplikace přenechává speciálním právním úpravám.
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Generální inspekce bezpečnostních sborů je v mnoha případech oprávněna provádět
činnost, kterou by bylo možno považovat za kontrolu ve smyslu kontrolního řádu. Jelikož jsou
však práva a povinnosti při této činnosti upraveny svébytně a v některých případech použití
ustanovení kontrolního řádu nepřichází ani z povahy věci v úvahu, navrhuje se obecné
vyloučení působnosti kontrolního řádu pro postupy Generální inspekce bezpečnostních sborů,
které bude platit, pokud speciální právní úprava nestanoví jinak.
K části šedesáté sedmé - změna zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních
horninových struktur
K bodu 1:
Zrušují se oprávnění kontrolujících vstupovat do objektů, zařízení a provozoven
provozovatele úložiště oxidu uhličitého a požadovat předložení potřebných materiálů,
dokumentace a odborných posudků a podání informací a vysvětlení, neboť tato oprávnění
vyplývají z obecné úpravy v kontrolním řádu.
K bodu 2:
Zvláštní úprava týkající se obsahových náležitostí protokolu o kontrole, jeho
zveřejňování a předávání orgánům vykonávajícím působnost ústředního správního úřadu na
úseku ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur se přizpůsobuje obecné
procesní úpravě v kontrolním řádu.
K bodu 3:
Zrušují se ustanovení ukládající provozovateli úložiště oxidu uhličitého povinnost
předložit ke kontrole dokumentaci a poskytnout nezbytné informace a povinnost umožnit
provedení kontroly, neboť tyto povinnosti kontrolované osoby upravuje kontrolní řád. Dále se
zrušuje ustanovení § 21 odst. 8 o pořádkové pokutě, kterou lze uložit za závažné ztěžování
výkonu kontroly specifikované pod písmeny a) a b). Takové jednání bude postižitelné jako
správní delikt podle § 16 kontrolního řádu.
K části šedesáté osmé - změna zákona o ochraně ovzduší
K bodu 1:
Přizpůsobuje se ustanovení o prokazování se kontrolujících průkazem příslušného
kontrolního orgánu. Současně se ruší odkaz na zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
a zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci (viz bod 3). V tomto případě je správné
hovořit o kontrole podle zákona o ochraně ovzduší, přičemž procesní úprava v kontrolním
řádu a v zákoně o České obchodní inspekci, pokud jde o tento kontrolní orgán, se použije
i bez výslovného odkazu.
K bodům 2 a 5:
Speciální úpravu kontrolního postupu podle § 29 je třeba přizpůsobit kontrolnímu
řádu. Z toho důvodu se pojem „kontrolní zpráva“ nahrazuje pojmem „protokol o kontrole“.
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K bodům 3, 4 a 6:
Zrušují se povinnosti kontrolované osoby poskytnout ke kontrole příslušné podklady
a jinou nezbytnou součinnost a umožnit kontrolujícímu vstup do objektu souvisejícího
s předmětem kontroly, neboť tyto povinnosti vyplývají již z kontrolního řádu. Ze stejného
důvodu se ruší také povinnosti kontrolujícího prokázat se písemným pověřením ke kontrole,
šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolované osoby a zachovávat mlčenlivost
o skutečnostech, o nichž se dověděl během výkonu kontroly.
Dále se pro duplicitu s kontrolním řádem zrušuje ustanovení o vyhotovení kontrolní
zprávy a jejím předání kontrolované osobě, přičemž se ponechává pouze úprava specifického
požadavku, aby protokol o kontrole (původně kontrolní zpráva) obsahoval vedle náležitostí
upravených kontrolním řádem vždy také podrobné zdůvodnění případné nesprávnosti údaje
obsaženého v prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti biopaliv.
K bodům 7 a 8:
Legislativně-technické úpravy vyvolané přečíslováním odstavců v § 29.
K části šedesáté deváté – změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem
Jelikož kontrolní činnost podle tohoto zákona vykonávají mj. útvary policie a obecně
se na kontrolní činnost prováděnou policií kontrolní řád nevztahuje (viz novela zákona
o Policii České republiky v části šedesáté čtvrté), je nezbytné, aby v tomto případě byl odkaz
na postup podle kontrolního řádu uveden, neboť není důvod, aby orgány postupující podle
zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem podle kontrolního řádu nepostupovaly
(Ministerstvo obrany postupuje podle kontrolního řádu standardně, což není potřeba výslovně
uvádět).
K části sedmdesáté – účinnost
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu,
by měl nabýt účinnosti nejlépe současně s kontrolním řádem, případně co nejdříve nabytí
účinnosti kontrolního řádu, která je k 1. lednu 2014, a to vzhledem k úzkému propojení
a vzájemné závislosti obou zákonů. Z důvodu časové naléhavosti je navrhována účinnost
zákona k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
V Praze dne 20. listopadu 2013
předseda vlády
v zastoupení
místopředseda vlády a ministr vnitra
Ing. Martin Pecina, MBA, v. r.

místopředseda vlády a ministr vnitra
Ing. Martin Pecina, MBA, v. r.
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Text novelizovaných zákonů v platném znění
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
K části první:
Ustanovení zákona č. 2/1969 Sb.
§ 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 a postupů podle kontrolního řádu.

1

(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.
(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.
K části druhé:
Ustanovení zákona o požární ochraně
§ 31
Výkon státního požárního dozoru
(1) Státní požární dozor se vykonává
a) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,
b) posuzováním
1. územního a regulačního plánu,
2. podkladů k územnímu souhlasu a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí,
vztahujících se ke stavbám nebo zařízením v bodech 3, 4 a 5,
3. dokumentace stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 9
stavebního zákona,
4. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. b), c),
d), g), j) a k) stavebního zákona, kromě staveb uvedených v § 31 odst. 3,
5. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje stavební povolení, kromě staveb
uvedených v § 31 odst. 3, pokud byly převedeny z režimu ohlášení do režimu stavebního
povolení,
6. dokumentace ke změně v užívání stavby,
7. dokumentace staveb uvedených v bodech 3, 4 a 5, pokud se jedná o dokumentaci
k povolení změny stavby před jejím dokončením, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení
zabezpečovacích prací, k povolení výjimky;
posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního právního
předpisu13) nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární
bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb, u kterých je vykonáván státní požární dozor.
c) ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající
z posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících
z vydaných stanovisek,
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d) posuzováním výrobků, které nejsou výrobky stanovenými podle zvláštních právních
předpisů,1i) z hlediska jejich požární bezpečnosti a posuzováním funkčnosti systémů
vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (§ 6a),
e) schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím,
f) zjišťováním příčin vzniku požárů,
g) kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany [§ 65 odst. 1 písm. b)
až d)],
h) ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření.
(2) O provedené kontrole podle odstavce 1 písm. a) a g) vyhotoví orgán vykonávající
státní požární dozor zápis, ve kterém uvede výsledky kontroly. Do zápisu se uvedou i opatření
a lhůty k odstranění zjištěných závad. Výsledky kontroly a uložená opatření musí být
projednány s pověřeným pracovníkem ministerstva a jiného státního orgánu, se statutárním
orgánem právnické osoby nebo s podnikající fyzickou osobou nebo jejím odpovědným
zástupcem, kteří jsou povinni podat písemnou zprávu o odstranění závad ve stanovené lhůtě.
(2) V protokolu o kontrole provedené podle odstavce 1 písm. a) nebo g) orgán
vykonávající státní požární dozor stanoví lhůtu pro podání písemné zprávy o odstranění
nedostatků orgánu vykonávajícímu státní požární dozor.
(3) Státní požární dozor podle odstavce 1 písm. b) a c) se nevykonává
a) u staveb nebo zařízení nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle § 103
stavebního zákona, s výjimkou staveb nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e)
bodech 4 až 9 stavebního zákona,
b) u staveb vyžadujících ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a), d) až i) stavebního zákona,
s výjimkou staveb zařízení staveniště podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona,
majících charakter budov pro bydlení a ubytování nebo administrativních budov určených
souborně pro více než 50 osob, a staveb podle § 104 odst. 1 písm. d) stavebního zákona,
pokud budou sloužit pro výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami a hořlavými
nebo hoření podporujícími plyny,
c) u udržovacích prací, stavebních úprav, nezbytných úprav, zabezpečovacích prací a výjimek
u staveb uvedených v písmenech a) a b).
(4) Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených
požadavků podle odstavce 1 písm. b) a c) je závazné stanovisko nebo stanovisko vyžadované
zvláštním právním předpisem.3d)
____________________
1i) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
3d) § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
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3e) § 18 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona.
3f) § 3 písm. i) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
3f) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
3g) § 3 písm. j) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
13) Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince
2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS
a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.
§ 36
(1) Jestliže věc nebo činnost při provozu anebo provoz vyvolávají bezprostřední
nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, orgán
vykonávající státní požární dozor rozhodne o
a) vyloučení věci z užívání,
b) zákazu činnosti,
c) zastavení provozu.
(2) O zastavení provozu lze rozhodnout i tehdy, jestliže by byla znemožněna záchrana
osob nebo majetku v případě vzniku požáru.
(3) Vyžaduje-li to naléhavost situace, lze rozhodnutí uvedené v odstavcích 1 a 2
oznámit ústně a uvést poznamenat je do zápisu protokolu o kontrole; písemné vyhotovení
tohoto rozhodnutí je nutno doručit neprodleně.
(4) Proti rozhodnutí o opatřeních uvedených v odstavcích 1 a 2 je možno podat
odvolání do tří dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání
nemá odkladný účinek. Odvolací orgán o něm rozhodne neodkladně.
§ 76
(1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit
pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti
bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající
fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší
povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že
a) neoznačí místa a pracoviště příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy
a pokyny ve vztahu k požární ochraně, včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky
požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,
b) neprovádí pravidelně kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně a plnění příkazů,
zákazů a pokynů týkajících se požární ochrany nebo neodstraňuje zjištěné závady,
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c) nezabezpečí pravidelné školení svých zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu
preventivních požárních hlídek nebo preventistů požární ochrany, jakož i odbornou přípravu
v jednotkách požární ochrany,
d) neumožní nebo ztěžuje výkon státního požárního dozoru,
e) nevyhotoví předepsanou dokumentaci požární ochrany nebo ji neudržuje v souladu
se skutečným stavem anebo neplní podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené,
f) nezabezpečí v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární
ochrany nebo požárně bezpečnostní zařízení nebo tyto neudržuje v provozuschopném stavu
anebo u vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany nebo požárně
bezpečnostních zařízení používá neschválené druhy,
g) neumožní vstup na nemovitost k provedení potřebných opatření v souvislosti se cvičením
jednotek požární ochrany, ačkoli tomu byla povinna podle rozhodnutí obce nebo hasičského
záchranného sboru kraje,
h) neoznámí bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje vznik
požáru při činnostech, které provozuje, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,
i) nepodá písemnou zprávu o odstranění závad nedostatků zjištěných při kontrole ve lhůtě
stanovené orgánem vykonávajícím státní požární dozor,
j) nestanoví organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí nebo
prokazatelně nestanoví podmínky požární bezpečnosti podle § 6 odst. 1 písm. b) nebo
§ 6 odst. 2,
k) nedodržuje stanovené podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností,
technologických postupů nebo zařízení anebo nezabezpečuje údržbu a opravy technických
a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených technickými podmínkami
nebo výrobcem zařízení,
l) nestanoví požadavky na odbornou kvalifikaci osob podle § 6 odst. 1 písm. d) nebo
nezabezpečí provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru osobou s příslušnou
kvalifikací,
m) používá neoprávněně barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany.
(2) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit
pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila
povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že
a) nezabezpečí posouzení požárního nebezpečí podle § 6a odst. 1 nebo je nepředloží
ve stanovené lhůtě orgánu státního požárního dozoru,
b) nevytváří podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, neudržuje volné příjezdové
komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup
k nouzovým východům, rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu,
topení a produktovodům, věcným prostředkům požární ochrany a ručnímu ovládání požárně
bezpečnostních zařízení,
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c) poruší rozhodnutí o vyloučení věci z užívání, rozhodnutí o zákazu činnosti nebo
rozhodnutí o zastavení provozu,
d) nezajistí plnění úkolů požární ochrany podle kategorie požárního nebezpečí osobami
s odbornou způsobilostí nebo nezřídí preventivní požární hlídku podle § 13 odst. 1,
e) nezřídí jednotku požární ochrany nebo ji smluvně nezabezpečí, ačkoli k tomu byla povinna,
f) nevybaví jednotku požární ochrany potřebnou požární technikou, věcnými prostředky
požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními anebo jednotku požární ochrany
využívá k činnostem, které by mohly ohrozit její akceschopnost,
g) neplní opatření stanovená posouzením požárního nebezpečí,
h) neprovede ve stanovené lhůtě opatření uložená k odstranění zjištěných nedostatků,
i) neposkytne na výzvu velitele zásahu nebo velitele jednotky požární ochrany obce potřebnou
věcnou pomoc,
j) neumožní vstup na nemovitost k provedení potřebných opatření v souvislosti se zdoláváním
požáru nebo prováděním záchranných prací,
k) nemá k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných,
zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů nutných ke stanovení preventivních
opatření k ochraně života, zdraví a majetku,
l) nedodržuje návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace vztahující se
k požární bezpečnosti,
m) neposkytne bezúplatně výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy
v rámci zjišťování příčin vzniku požáru,
n) vypaluje porosty nebo neoznámí spalování hořlavých látek na volném prostranství orgánu
státního požárního dozoru, případně nestanoví opatření proti vzniku a šíření požáru,
o) neuvědomí písemně orgán státního požárního dozoru nebo nepostupuje podle jeho pokynu
v případě změny charakteru nebo podmínek anebo rozsahu provozované činnosti, která je
předmětem posouzení požárního nebezpečí,
p) nesplní lhůtu stanovenou orgánem státního požárního dozoru k odstranění nedostatků
v předloženém posouzení požárního nebezpečí,
r) neudržuje zdroje vody pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo umožněno použití
požární techniky a čerpání vody k hašení požáru, neplní povinnosti k ochraně lesů v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru podle § 7 odst. 2 nebo povinnosti vlastníka podle § 2
odst. 2,
s) při přepravě nebezpečných látek nemá k dispozici na místě s nákladem požárně technické
charakteristiky přepravovaných látek nebo tyto neodpovídají vykazovanému přepravovanému
nákladu.
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(3) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit
pokutu až do 1 000 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující
činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů
o požární ochraně uvedené v odstavcích 1 a 2.
(4) Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která zruší jednotku požární
ochrany bez souhlasu hasičského záchranného sboru kraje (§ 67 odst. 3 a § 68 odst. 4), může
hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu až do 10 000 000 Kč.
(5) Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která opětovně poruší povinnost,
za kterou jí byla v předchozích třech letech uložena pokuta pravomocným rozhodnutím, může
hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit další pokutu až do
výše dvojnásobku pokuty stanovené v odstavcích 1 až 4.
(6) Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti a době trvání
protiprávního jednání a k rozsahu způsobené škody.
(7) Uložení pokuty nezbavuje právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu
povinnosti odstranit závadný stav nedostatky ve stanovené lhůtě. Uložením pokuty podle
odstavců 1 až 4 zůstává nedotčena odpovědnost právnické osoby nebo podnikající fyzické
osoby za způsobenou škodu a postih jejích zaměstnanců podle pracovněprávních předpisů.
K části třetí:
Ustanovení zákona o České obchodní inspekci
§3
Česká obchodní inspekce
a) zjišťuje u kontrolovaných osob nedostatky a jejich příčiny,
b) vyžaduje odstranění zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků a ukládá,
popřípadě navrhuje opatření k jejich odstranění,
c) zabezpečuje a provádí systematickou kontrolu plnění opatření k odstranění zjištěných
nedostatků a jejich příčin,
d) zobecňuje poznatky z výkonu kontroly a předchází vzniku nedostatků, zejména včasným
odhalováním jejich příčin, výchovným působením a zveřejňováním výsledků kontrol,
e) provádí rozbory nebo zajišťuje provedení rozborů k ověření jakosti a bezpečnosti výrobků
nebo zboží nebo pro účely kontroly, zda nedochází ke klamavé obchodní praktice1h),
s výjimkou potravin, pokrmů a tabákových výrobků; provedení těchto rozborů zajišťuje
u příslušných orgánů nebo osob; na náklady kontrolovaných osob provádí rozbory nebo jejich
provedení požaduje jen tehdy, byla-li rozborem zjištěna neodpovídající jakost a bezpečnost
výrobků nebo zboží, nebo jestliže byla prokázána klamavá obchodní praktika,
1h)

§ 5 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 36/2008 Sb.
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f) ukládá sankční a jiná opatření podle tohoto zákona nebo podle zvláštního právního
předpisu,
g) provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje přitom podle příslušného
předpisu Evropských společenství1i) v rozsahu věcné působnosti zvláštních právních předpisů,
kterými jsou promítnuty směrnice uvedené v bodech 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 a 14 přílohy
příloze k tomuto předpisu.
§4
(1) Pracovníci České obchodní inspekce pověření plněním jejich kontrolních úkolů
(dále jen "inspektoři") jsou při kontrole oprávněni
a) vstupovat při výkonu kontroly do provozoven, ve kterých jsou vykonávány činnosti
uvedené v § 2 odst. 1 tohoto zákona; za škodu přitom způsobenou odpovídá stát; této
odpovědnosti se nemůže zprostit,
b) ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, a též totožnost
fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob
k zastupování,
c) požadovat od kontrolovaných osob potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní
vysvětlení,
d) odebírat za náhradu od kontrolovaných osob potřebné vzorky výrobků nebo zboží
k posouzení jakosti a bezpečnosti těchto výrobků nebo zboží, nejde-li o vzorky potravin,
pokrmů a tabákových výrobků, nebo k posouzení, zda nedochází ke klamavé obchodní
praktice1h). Za odebrané vzorky výrobků nebo zboží se kontrolované osobě poskytne náhrada
ve výši ceny, za kterou se výrobek nebo zboží v okamžiku odebrání vzorku nabízí. Náhrada se
neposkytne, jestliže se jí kontrolovaná osoba vzdá. Nárok na náhradu nevzniká, pokud jde
o výrobek nebo zboží, které nesplňuje požadavky stanovené zvláštními předpisy,
e) požadovat od kontrolovaných osob, popřípadě orgánů, které tyto osoby řídí, aby ve
stanovené lhůtě odstranily zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky nebo aby
k jejich odstranění neprodleně provedly nezbytná opatření,
f) vstupovat do objektů výrobce, dovozce nebo distributora a vyžadovat předložení příslušné
dokumentace a poskytnutí pravdivých informací. Výrobce, dovozce nebo distributor může být
inspektorem vyzván, aby mu zajistil a předložil odborná vyjádření autorizované osoby
k předmětu dozoru, nebo si k dozoru může inspektor autorizovanou osobu za úhradu přizvat.
Cena za výkony autorizované osoby se sjednává podle zvláštního předpisu.1e)
(2) Při plnění úkolů podle tohoto zákona se inspektoři prokazují průkazy České
obchodní inspekce bez vyzvání.
1i)

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).
1h)
§ 5 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 36/2008 Sb.
1e)
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.
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(3) Inspektoři jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících předmět
obchodního tajemství,2) o nichž se dozvěděli při plnění kontrolních úkolů nebo při plnění
povinností souvisejících s ním, s výjimkou podání potřebných informací pro účely a v rámci
trestního řízení.
§4
Zaměstnanci České obchodní inspekce pověření plněním jejich kontrolních úkolů
(dále jen „inspektoři“) se při výkonu kontroly prokazují služebním průkazem vydaným
Českou obchodní inspekcí, který je současně jejich pověřením ke kontrole. Vzor
služebního průkazu stanoví ministerstvo vyhláškou.
§6
(1) Česká obchodní inspekce je oprávněna přizvat k účasti na kontrole osoby odborně
způsobilé podle zvláštních právních předpisů,3a) je-li to odůvodněno povahou kontrolní
činnosti. Tyto osoby mají práva a povinnosti inspektorů podle tohoto zákona v rozsahu
pověření daného jim Českou obchodní inspekcí. Odborně způsobilé osoby nemohou být
pověřeny ukládat opatření a sankce podle tohoto nebo jiných zákonů.3b)
(2) Kontrolované osoby jsou povinny umožnit inspektorům a odborně způsobilým
osobám přizvaným k účasti na kontrole plnit jejich úkoly související s výkonem kontroly.
(3) Kontrolované osoby jsou povinny ve stanovené lhůtě odstranit zjištěné nedostatky,
jejich příčiny a škodlivé následky nebo provést neodkladně nezbytná opatření k jejich
odstranění.
§7
(1) Inspektor na základě provedené kontroly zakáže až do doby zjednání nápravy
a) uvedení na trh, distribuci včetně nákupu, dodávky, prodeje nebo použití výrobků nebo
zboží, které neodpovídají požadavkům zvláštních právních předpisů3c) pro činnosti uvedené
v § 2, nebo které byly neoprávněně nebo klamavě opatřeny označením stanoveným zvláštním
právním předpisem,3d)
b) používání neověřených měřidel, pokud ověření podléhají, nebo měřidel neodpovídajících
obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům,
popřípadě schválenému typu.
(2) Inspektor může po prokázaném a zjevném zjištění zdravotní závadnosti toto zboží
na místě znehodnotit nebo nařídit jeho znehodnocení. V případě nařízeného znehodnocení
zdravotně závadného zboží je kontrolovaná osoba povinna doložit a předat údaje
o provedeném znehodnocení, zejména sdělit jméno a příjmení nebo název nebo obchodní
jméno, dále sídlo (jde-li o právnickou osobu) nebo místo podnikání (jde-li o fyzickou osobu)
2)

§ 17 a násl. obchodního zákoníku.
Například § 11 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a
tlumočnících.
3b)
Například zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č.
71/2000 Sb.
3c)
Například zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3d)
Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
3a)
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subjektu, který znehodnocení provedl, datum provedení znehodnocení, množství
znehodnoceného zboží, a to písemnou formou bezprostředně po provedeném znehodnocení.
(3) Opatření podle odstavce 1 oznámí inspektor ústně kontrolované osobě
a neprodleně o něm učiní písemný záznam.
(4) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým opatřením, může proti němu podat
námitky, které se uvedou v záznamu podle odstavce 3, nebo je může podat písemně
nejpozději do tří dnů 3 pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením. Podané
námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne bezodkladně ředitel
krajského inspektorátu, a pokud opatření podle odstavce 1 uložil inspektor ústředního
inspektorátu, ústřední ředitel. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje
kontrolované osobě a je konečné.
§8
(1) Na základě zjištěného porušení právní povinnosti, která může mít za následek
ohrožení života nebo zdraví spotřebitelů, je inspektor oprávněn zakázat výkon další činnosti
nebo nařídit uzavření provozovny až na dobu dvou prodejních nebo provozních dnů
následujících po dni zjištění nedostatků.
(2) Opatření podle odstavce 1 oznámí inspektor kontrolované osobě a neprodleně
o něm pořídí písemný záznam.
(3) Nedojde-li k odstranění zjištěného nedostatku ve lhůtě uvedené v odstavci 1,
je ředitel inspektorátu oprávněn tuto lhůtu prodloužit, a to až do doby, kdy k odstranění
nedostatku dojde.
(4) Opatření ukládané podle odstavce 3 oznámí ředitel inspektorátu písemně
kontrolované osobě.
(5) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s opatřením uloženým podle odstavce 3, může
proti němu podat nejpozději do tří dnů písemné námitky písemné námitky nejpozději do 3
pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením. Podané námitky nemají
odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne bezodkladně ředitel inspektorátu. Písemné
vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje kontrolované osobě a je konečné.
§9
(1) Ředitel inspektorátu uloží kontrolované osobě, která
a) použije úředně neověřená měřidla, pokud ověření podléhají, nebo měřidla neodpovídající
zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, případně
schválenému typu,
b) nedodrží požadavky stanovené k zabezpečení zdravotní nezávadnosti zboží nebo výrobků
a jejich bezpečného používání,
c) poruší ostatní podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro činnosti uvedené
v § 2 odst. 1 a 2, pokud právo uložit sankční postih nemá jiný správní úřad, nebo
d) nesplní opatření uložená podle tohoto zákona,
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pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Za opakované porušení povinností v průběhu jednoho roku
ode dne poslední kontroly lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.
(2) Ředitel inspektorátu uloží přejímající organizaci, která porušila povinnosti podle
§ 7b odst. 11 a 13, pokutu až do výše 1 000 000 Kč.
(3) Inspektor na základě svého zjištění při kontrole může uložit kontrolované fyzické
osobě za méně závažné zavinění porušení povinností uvedených v odstavci 1 pokutu až do
výše 5000 Kčs bez dalšího projednání, bylo-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno
a kontrolovaná fyzická osoba je ochotna pokutu zaplatit. Proti uložení takové pokuty se nelze
odvolat; o tom musí být kontrolovaná fyzická osoba předem poučena. Inspektor je oprávněn
uloženou pokutu vybrat; k jejímu uložení a vybrání použije bloků, kterých se používá pro
ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení o přestupcích.
(3) Inspektor může uložit příkazem na místě kontrolované osobě za méně
závažné porušení některé z povinností uvedených v odstavci 1 pokutu až do výše
5000 Kč.
(4) Ředitel inspektorátu může uložit kontrolované fyzické osobě, která maří, narušuje
nebo jinak ztěžuje výkon kontroly, pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kčs, a to
i opětovně.
(5) (4) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se ředitel
inspektorátu nebo inspektor o porušení povinnosti podle odstavců 1 až 4 2 dověděl,
nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit,
uplynuly-li od porušení 3 roky.
(6) (5) Pokutu nebo pořádkovou pokutu nelze uložit tomu, kdo byl za totéž jednání
postižen podle jiných právních předpisů.
§ 12
(1) Při určení výše pokuty a pořádkové pokuty se přihlíží zejména k závažnosti,
způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.
(2) O odvolání proti uložení pokuty nebo pořádkové pokuty rozhoduje ústřední ředitel.
(3) Pokuty a pořádkové pokuty uložené podle tohoto zákona jsou příjmem státního
rozpočtu České republiky.
(4) Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.
(5) Pokutu vybírá Česká obchodní inspekce.
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K části čtvrté:
Ustanovení zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě
§ 39
Působnost orgánů státní báňské správy
(1) Orgány státní báňské správy vykonávají vrchní dozor
a) nad dodržováním horního zákona, tohoto zákona a předpisů vydaných na jejich základě,
pokud upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost provozu, zajištění
chráněných objektů a zájmů před účinky hornické činnosti a nakládáním s výbušninami,
b) nad dodržováním horního zákona, tohoto zákona a předpisů vydaných na jejich základě
a jiných obecně závazných právních předpisů, které upravují bezpečnost a ochranu zdraví při
práci, bezpečnost technických zařízení, požární ochranu v podzemí a pracovní podmínky
v organizacích, pokud vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým
způsobem a při nakládání s výbušninami,
c) nad zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů.
(2) Vrchní dozor podle odstavce 1 se nevztahuje na případy, kdy činnosti a technická
zařízení uvedené v odstavci 1 podléhají obdobnému dozoru orgánů Ministerstva obrany,
Ministerstva dopravy a spojů, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra. Vrchní dozor
státní báňské správy není dotčen ekologickým dohledem nad těžbou vykonávaným
Ministerstvem životního prostředí.
(3) V pochybnostech, zda vrchní dozor podle odstavce 1 náleží do působnosti orgánů
státní báňské správy, rozhodne Český báňský úřad v dohodě s jiným dotčeným orgánem
státního odborného nebo obdobného dozoru.
(4) Organizace, u podzemních objektů vlastník podzemního objektu nebo jím písemně
pověřený provozovatel, jsou povinni orgánům státní báňské správy kdykoliv umožnit vstup
do objektů, zařízení a na pracoviště, předložit potřebné materiály, dokumentaci, odborné
posudky a podat požadované informace a vysvětlení. Organizace, u podzemních objektů
vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel, jsou dále povinni
poskytovat potřebnou součinnost orgánům státní báňské správy a vytvářet jim podmínky k
nerušenému a rychlému výkonu vrchního dozoru.
(4 5) Pro účely správního řízení jsou orgány státní báňské správy oprávněny získávat
bezplatně údaje z katastru nemovitostí, včetně údajů poskytovaných na technickém nosiči dat
a prostřednictvím dálkového přístupu pomocí počítačové sítě.18e)
___________________________
18e) § 22 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
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Báňští inspektoři
§ 42
(1) Úkoly orgánů státní báňské správy na úseku vrchního dozoru vykonává Český
báňský úřad ústředními báňskými inspektory a obvodní báňské úřady obvodními báňskými
inspektory (dále jen "báňský inspektor"). Báňské inspektory ustanovuje předseda Českého
báňského úřadu.
(2) Báňský inspektor je oprávněn
a) vstupovat kdykoliv do objektů, zařízení a prostorů, provádět v nich prohlídky a šetření,
požadovat předložení příslušných dokladů, informací a vysvětlení, přesvědčovat se u
technických pracovníků o jejich znalosti předpisů uvedených v § 41 odst. 1 písm. a), jakož i
zhotovovat fotografické snímky a kopie provozních map a další dokumentace potřebné ke
zjištění závad a ke zjišťování stavu příčin a následků závažných provozních nehod (havárií) a
závažných pracovních úrazů,
a) provádět úkony potřebné ke zjištění závad a ke zjišťování stavu příčin a následků
závažných provozních nehod (havárií) a závažných pracovních úrazů a přesvědčovat
se u technických pracovníků o jejich znalosti předpisů uvedených v § 41 odst. 1 písm. a),
b) dávat závazné příkazy, aby byly odstraněny zjištěné závady a nedostatky, a při zřejmém
a bezprostředním ohrožení zákonem chráněných obecných zájmů, zejména bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti provozu a technických zařízení, popřípadě majetku,
dávat závazné příkazy k zastavení provozu organizace nebo jeho části, popřípadě jejích
technických zařízení, a to v nezbytném rozsahu až do odstranění závad, včetně příkazů k
vyvedení pracovníků do bezpečí; dále je oprávněn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a bezpečnosti provozu nařizovat nezbytná opatření. Závazný příkaz může být dán ústně
nebo písemně; pokud byl dán ústně, je inspektor povinen po ukončení inspekce nebo kontroly
jej písemně zaznamenat,
c) zakázat práci přesčas, práci v noci a práci žen a mladistvých, zjistí-li, že je vykonávána
v rozporu s právními předpisy,19)
d) zadržet průkaz o odborné způsobilosti vydaný orgánem státní báňské správy v případech
hrubého nebo opakovaného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a bezpečnosti provozu.
(3) Báňský inspektor se při výkonu své činnosti prokazuje průkazem Českého
báňského úřadu.
(3) Báňský inspektor se při výkonu své činnosti prokazuje průkazem vydaným
předsedou Českého báňského úřadu; průkaz je zároveň i pověřením ke kontrole.
_____________________
19) Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády ČSSR č.
54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 44a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez oprávnění
podle § 5 odst. 2, anebo jako báňský projektant poruší některou z povinností podle § 5b odst.
2.
b) neoprávněně získá, přechovává nebo použije výbušninu anebo jinak neoprávněně nakládá
s výbušninami,
c) neoprávněně vyrábí nebo zpracovává výbušniny anebo provádí výzkum, vývoj nebo
pokusnou výrobu výbušnin anebo sobě nebo jinému opatřuje prostředky k výrobě, výzkumu
nebo vývoji výbušnin,
d) v rozporu s § 22 odst. 10 neoznámí bezodkladně odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny
anebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny Policii České republiky nebo
organizaci, jde-li o výbušninu, s kterou organizace nakládá,
e) uvede výbušninu nebo pomůcku na trh v rozporu s § 24, nebo
f) jako vlastník nebo jím písemně pověřený provozovatel podzemního objektu nesplní
některou z povinností podle § 37 odst. 4, 5 nebo 6 nebo podle § 39 odst. 4.
(2) Organizace se dopustí správního deliktu tím, že
a) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez povolení
nebo ohlášení podle § 5 odst. 2,
b) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem v rozporu
s podmínkami stanovenými v povolení vydaném podle § 9, 10, 11, 13 nebo 19,
c) v rozporu s § 6 odst. 1 neustanoví závodního dolu, závodního lomu nebo závodního, nebo
ho podřídí ve věcech bezpečného nebo odborného řízení hornické činnosti nebo činnosti
prováděné hornickým způsobem jinému vedoucímu zaměstnanci organizace,
d) v rozporu s § 6 odst. 2 neučiní včas preventivní nebo zajišťovací opatření nebo neodstraní
nebezpečný stav anebo neučiní opatření v rámci havarijní prevence,
e) nesplní povinnost podle § 6 odst. 3,
f) nevyhoví žádosti o poskytnutí pomoci podle § 7 odst. 5,
g) v rozporu s § 6 odst. 2 neučiní opatření k předcházení vzniku požárů a výbuchů, průvalů
vod a bahna, průtrží hornin, uhlí a plynů, jakož i vzniku důlních otřesů a erupcí,
h) při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem použije technické
zařízení nebo pomůcky v rozporu s § 8 odst. 1,
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i) v rozporu s § 8 odst. 3 a 4 použije poprvé vybraný důlní stroj, zařízení, přístroj nebo
pomůcku v podzemí bez povolení nebo neprovede jeho zkoušku,
j) v rozporu s § 8a odst. 3 písm. a) a c) a vyhláškou vydanou podle § 8a odst. 8 písm. a) nebo
b) nezajistí při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení
provedení prohlídek, revizí a zkoušek odborně způsobilými osobami,
k) montuje, opravuje nebo provádí revize, zkoušky a prohlídky vyhrazených technických
zařízení, plní nádoby plyny nebo vyrábí vyhrazená tlaková zařízení v rozporu s § 8a odst. 3
písm. b) a vyhláškou vydanou podle § 8a odst. 8 písm. a) nebo b), nebo
l) nesplní závazný příkaz báňského inspektora vydaný podle § 42 odst. 2 písm. b) nebo c),
nesplní opatření uložené rozhodnutím báňského úřadu, nesplní požadavky stanovené
prováděcím právním předpisem vydaným na základě § 6 odst. 6 nebo § 8a odst. 8 nebo
požadavky pro nakládání s výbušninami podle § 22, nesplní požadavky na výrobu,
skladování, prodej nebo používání pyrotechnických výrobků nebo poruší některou z
povinností podle § 39 odst. 4, nebo nedodržuje zákaz práce přesčas, práce v noci nebo práce
žen a mladistvých, nebo nezajistí, aby pracovní podmínky odpovídaly požadavkům na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanoveným pracovněprávními předpisy.
(3) Organizace se dopustí správního deliktu dále tím, že
a) v rozporu s § 22 odst. 5 neohlásí zpracování, ničení a zneškodňování, skladování, výzkum,
vývoj a zkoušení výbušnin nebo neohlásí přerušení anebo ukončení těchto činností,
b) nezajistí objekty a prostory, v nichž se nakládá s výbušninami, proti odcizení výbušnin
a jejich výbuchu podle § 22 odst. 6,
c) skladuje výbušniny způsobem nebo v prostoru nebo objektu v rozporu s požadavky
stanovenými podle § 22 odst. 6,
d) v rozporu s § 22 odst. 9 neoznámí odcizení, ztrátu nebo porušení nákladu či přepravního
obalu výbušniny, se kterou nakládá,
e) poruší zákaz předávat, nabývat, přepravovat, dovážet, vyvážet nebo uvádět na trh plastické
trhaviny, které neobsahují detekční látky, nebo vyrábět a zpracovávat plastické trhaviny, které
nejsou značkovány pro účely detekce podle § 22 odst. 13,
f) jako organizace, která vyrábí, zpracovává, zhotovuje nebo dováží výbušniny nebo pomůcky
nesplní povinnost podle § 23 odst. 2,
g) předá výbušninu bez povolení podle § 25 odst. 1, nebo ji předá přesto, že platnost tohoto
povolení byla podle § 25e odst. 2 pozastavena,
h) vyveze nebo doveze výbušninu bez povolení podle § 25c odst. 1, anebo ji vyveze nebo
doveze přesto, že platnost povolení byla podle § 25e odst. 2 pozastavena,
i) uskuteční tranzit výbušniny přes území České republiky bez povolení podle § 25d odst. 1,
nebo v rozporu s podmínkami stanovenými v povolení podle § 25d odst. 4 písm. c, d), f) nebo
g), anebo tranzit výbušniny přes území České republiky uskuteční přesto, že platnost povolení
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byla podle § 25e odst. 2 pozastavena,
j) nesplní oznamovací povinnost podle § 25f odst. 2,
k) jako organizace, které bylo uděleno povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo
tranzitu výbušnin, nesplní povinnost podle § 25f odst. 1, 2, 4 nebo 6,
l) v rozporu s § 25g odst. 1 písm. a) nezajistí, aby při přepravě výbušniny bylo na požádání
předloženo příslušné povolení,
m) nevede průkaznou evidenci podle § 25g odst. 1 písm. b), nebo evidence neuchovává podle
§ 25g odst. 1 písm. c),
n) v rozporu s § 25g nevede průkaznou evidenci výbušnin nebo neohlásí zjištěné rozdíly
v evidenci výbušnin Policii České republiky,
o) určí k nakládání s výbušninami osoby, které nesplňují požadavky podle § 34,
p) určí k přivádění výbušnin k výbuchu, k jejich zneškodňování a ničení osoby v rozporu s
§ 35 odst. 1 a 4 nebo v rozporu s § 35 odst. 2 a 4 určí k přípravě, odpálení, zneškodnění nebo
zničení výbušniny určené k ohňostrojným pracím jinou osobu, než je odpalovač ohňostrojů
nebo střelmistr, anebo k ničení nebo zneškodňování výbušnin v procesu jejich výroby nebo
zpracování včetně výzkumu, vývoje nebo pokusné výroby určí osobu v rozporu s § 35 odst. 3
a 4.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c), d), f), i), j) nebo k),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) nebo f), nebo podle
odstavce 3 písm. a), b), c), d), f), j), k), l), m), n), o) nebo p),
c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo e), podle
odstavce 2 písm. a), b), e), g), h) nebo l) nebo podle odstavce 3 písm. e), g), h) nebo i).
(5) Za správní delikt lze samostatně nebo spolu s pokutou uložit propadnutí
výbušniny.
K části páté:
Ustanovení zákona o geologických pracích
§ 19
Kontrola
(1) Ministerstvo na svém úseku kontroluje, jak orgány a organizace plní povinnosti
stanovené tímto zákonem a předpisy vydanými na jeho základě; je oprávněno uložit, aby byly
ve stanovené lhůtě odstraněny zjištěné nedostatky.
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(2) Organizace jsou povinny umožnit pracovníkům pověřeným orgánem uvedeným
v odstavci 1 vstup do prostor, kde se projektují, provádějí a vyhodnocují geologické práce
a uchovává geologická dokumentace, a poskytnout jim potřebné podklady, informace
a vysvětlení. Pověření ke vstupu se prokazuje služebním průkazem ministerstva.
(3)(2) V dobývacích prostorech vykonává ministerstvo kontrolu geologických prací
v dohodě s Českým báňským úřadem.
K části šesté:
Ustanovení zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
§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").
(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)
(3) Inspekce je rozpočtovou organizací.
(4) Působnost inspekce v jednotlivých složkách životního prostředí stanoví tento
zákon a další zákony.
(5) Úkoly inspekce plní inspektoři. Inspektoři se při výkonu kontroly podle tohoto
zákona nebo podle jiných právních předpisů6) prokazují průkazem inspekce, který
je dokladem o jejich pověření ke kontrole.7)
__________________
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).
6) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně
některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně
některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2012 Sb.,
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech,
zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
17

7) § 4 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
§7
(1) Úkoly inspekce plní inspektoři. Inspektoři se prokazují průkazy inspekce a jsou
oprávněni nosit při výkonu povinností vyplývajících z pracovního poměru lesnický stejnokroj
se státním znakem a služebním označením.
(2) Inspektoři jsou oprávněni
a) v nezbytně nutném rozsahu vstupovat, popřípadě vjíždět na cizí pozemky a vstupovat do
cizích objektů užívaných pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, pokud k
tomu není třeba povolení podle zvláštních předpisů.3) Za škodu při tom způsobenou odpovídá
stát; této odpovědnosti se nemůže zprostit,
b) požadovat potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení týkající se předmětu
kontroly.
(3) Inspektoři jsou povinni
a) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dověděli v souvislosti s výkonem své
činnosti,
b) před vstupem do cizího objektu informovat provozovatele.
(4)(2) Inspektoři jsou lesní stráží.4)
__________________
3) Např. zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.
Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství.
4) § 24 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.
K části sedmé:
Ustanovení zákona o obecní policii
§ 26a
Působnost stanovená krajskému úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené
působnosti.
§ 26b
Na kontrolní činnost prováděnou obecní policií se kontrolní řád21) nevztahuje.
________________________
21) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
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K části osmé:
Ustanovení zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
§ 13
(1) Orgány sociálního zabezpečení jsou oprávněny přezkoumat správnost a úplnost
záznamů a hlášení, které jsou zaměstnavatelé pro účely provádění sociálního zabezpečení
povinni vést, včasnost a způsob jejich předložení a podání.
(2) Orgány sociálního zabezpečení jsou oprávněny kontrolovat účetní a další
podklady, které jsou rozhodné pro určení výše pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, popřípadě výše záloh; zaměstnavatelé a osoby samostatně
výdělečně činné jsou povinni poskytnout jim potřebnou součinnost. Orgány sociálního
zabezpečení mohou v rámci oprávnění podle věty první kontrolovat též správnost určení
náhrad mezd a jiných příjmů poskytovaných po dobu prvních 14 kalendářních dnů a v období
od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní
neschopnosti nebo karantény zaměstnavatelem za účelem určení správné výše pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
§ 14
Povinnost zachovávat mlčenlivost
(1) Zaměstnanci orgánů sociálního zabezpečení jsou povinni zachovávat mlčenlivost
o skutečnostech, se kterými se seznámili při plnění úkolů orgánů sociálního zabezpečení nebo
v přímé souvislosti s nimi, pokud se dále nestanoví jinak. Tato povinnost trvá i po skončení
pracovního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být zaměstnanci orgánů
sociálního zabezpečení zproštěni pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně
s uvedením rozsahu a účelu.
(2) Údaje týkající se jednotlivých občanů, organizací nebo malých organizací, které se
orgány sociálního zabezpečení při své činnosti dozvědí, sdělují jiným subjektům, jen stanovíli tak zvláštní zákon45) nebo tento zákon; jinak mohou tyto údaje sdělit jiným subjektům jen se
souhlasem občana, organizace nebo malé organizace. V rozsahu potřebném pro řízení ve
věcech sociálního zabezpečení poskytují orgány sociálního zabezpečení údaje týkající se
jednotlivých občanů cizozemským nositelům pojištění na základě jejich žádosti, nestanoví-li
mezinárodní smlouva jinak. Orgány sociálního zabezpečení poskytují dále údaje získané při
provádění důchodového pojištění jiným správním úřadům nebo orgánům k plnění úkolů
vyplývajících pro ně z práva Evropských společenství a mezinárodních smluv.
(3) Orgány sociálního zabezpečení jsou povinny na žádost poskytnout
a) informace získané při výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti jinému orgánu sociálního zabezpečení nebo soudu, projednávají-li
tyto orgány opravný prostředek ve správním řízení nebo žalobu ve věci pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dědictví po poplatníku
tohoto pojistného (příspěvku) nebo návrh na výkon rozhodnutí ohledně pohledávky
na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; tyto
informace poskytnou na žádost též jinému orgánu sociálního zabezpečení, je-li účastníkem
insolvenčního řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek plátce pojistného na
19

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo soudu, který toto
řízení vede anebo v tomto řízení ustanovenému insolvenčnímu správci,
b) správcům daně údaje nezbytné k výkonu správy daní,
c) zdravotním pojišťovnám49) seznam plátců pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti a údaje o výši příjmů a výdajů jednotlivých osob
samostatně výdělečně činných, které osoba samostatně výdělečně činná uvedla v přehledu
podle zvláštního zákona, a výši vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti jednotlivých zaměstnavatelů a ke
kontrole nebo doplnění údajů vedených v informačních systémech zdravotních pojišťoven
též údaje z registru pojištěnců,
d) Úřadu práce České republiky - krajským pobočkám a pobočce pro hlavní město Prahu
(dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“)
1. údaje o vyměřovacím základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti jednotlivých osob samostatně výdělečně
činných a občanů, kteří jsou poplatníky pojistného na důchodové pojištění a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti z důvodu výkonu zaměstnání v cizině50),
2. údaje o délce doby důchodového pojištění podle zvláštního zákona50e), která je
v evidenci příslušného orgánu sociálního zabezpečení, a to za období posledních 3 roků
před zařazením občana do evidence uchazečů o zaměstnání. Krajské pobočky Úřadu
práce podávají žádost prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí; žádost
i sdělované údaje se předávají prostřednictvím Úřadu práce České republiky generálního ředitelství v elektronické podobě,
3. údaje o důchodovém věku podle zvláštního zákona2) v případech, kdy žadatel o podporu
v nezaměstnanosti podle zvláštního zákona50h) pracoval před 1. lednem 1993 způsobem,
který by mohl založit nárok na snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní
důchod podle předpisů platných před 1. lednem 1996; tyto údaje sdělují ve lhůtách
uvedených v § 85a odst. 2 a § 107a odst. 2,
e) jiným orgánům sociálního zabezpečení informace v případech vyřizování stížností
a zobecněné informace a souhrnné údaje, které orgány sociálního zabezpečení získají při
své činnosti, bez uvedení konkrétních údajů, zejména jmenných,
f) orgánům oprávněným podle zvláštního zákona ke kontrole činnosti orgánů sociálního
zabezpečení informace potřebné k provádění této kontroly,
g) Českému statistickému úřadu údaje stanovené zvláštním zákonem,50a)
h) Ministerstvu financí informace vyžádané při plnění povinností podle zvláštního právního
předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu
o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti,
ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,
i) úřadům provádějícím státní sociální podporu, krajským úřadům a ministerstvu údaje
o druhu a výši jimi vyplácených dávek důchodového pojištění, včetně doby jejich
poskytování a výplaty, a údaje o zahájení, ukončení nebo pozastavení samostatné
výdělečné činnosti, včetně spolupráce při výkonu této činnosti, jde-li o žadatele o dávky
státní sociální podpory, poživatele těchto dávek a osoby s těmito žadateli nebo poživateli
společně posuzovanými, a to v rozsahu nezbytném pro provádění státní sociální podpory,
j) obecním úřadům poskytujícím dávky a služby sociální péče a dávky pomoci v hmotné
nouzi a krajským úřadům údaje o druhu a výši jimi vyplácených dávek důchodového
pojištění žadatelům o tyto dávky a služby, poživatelům těchto dávek a služeb a osobám
s těmito žadateli nebo poživateli společně posuzovanými, a to v rozsahu nezbytném pro
provádění sociální péče a pomoci v hmotné nouzi,
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k) Celní správě České republiky údaje o druhu a výši jimi vyplácených dávek důchodového
pojištění, včetně data přiznání a údajů o jejich výplatě od tohoto data, a to v rozsahu
nezbytném pro účely poskytování výsluhového příspěvku podle zvláštního zákona50c),
l) Veřejnému ochránci práv informace, které si vyžádá v souvislosti s šetřením podle
zvláštního zákona,
m) informace získané při výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti Národnímu bezpečnostnímu úřadu, zpravodajské službě nebo
Ministerstvu vnitra, pro potřeby provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního
zákona50d),
n) živnostenským úřadům, u nichž osoby uvedené v § 10a odst. 1 podaly oznámení o zahájení
samostatné výdělečné činnosti nebo přihlášku k účasti na důchodovém pojištění,
identifikační číslo osoby, čísla účtů pro placení pojistného na důchodové pojištění
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a údaj o výši pojistného nebo záloh na pojistné
na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
o) dalším orgánům státní správy údaje nezbytné k plnění úkolů v jejich působnosti podle
zvláštních zákonů, a to včetně údajů o jednotlivých pojištěncích, s výjimkou údajů
o zdravotním stavu; ustanovení § 16a odst. 3 tím není dotčeno. Orgán sociálního
zabezpečení poskytne požadovanou informaci, pokud ten, kdo informaci požaduje,
v žádosti uvede ustanovení zákona, o který svůj požadavek na poskytnutí informace opírá,
rozsah údajů, jejichž poskytnutí požaduje, a účel, pro který dané informace požaduje.
(4) Zobecněné informace a souhrnné údaje, které orgány sociálního zabezpečení
získají při své činnosti, mohou být bez uvedení konkrétních údajů, zejména jmenných,
využívány zaměstnanci těchto orgánů při vědecké, publikační a pedagogické činnosti.
(5) Česká správa sociálního zabezpečení je povinna na žádost fyzické nebo právnické
osoby, která prokáže, že má vůči fyzické osobě podle pravomocného a vykonatelného
rozhodnutí splatnou pohledávku, sdělit, zda tato osoba je poživatelem dávky důchodového
pojištění a vyplácená dávka dosahuje výše podléhající výkonu rozhodnutí, a údaj o rodném
čísle této jiné osoby.
(6) Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na údaje týkající se výše dluhu na
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, včetně výše
dlužného penále, jde-li o plátce pojistného, u něhož byl nařízen soudní nebo správní výkon
rozhodnutí ve věcech pojistného.
____________________
2) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
45) Např. § 128 občanského soudního řádu a § 8 trestního řádu.
49) Zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních
pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
50) § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 160/1993 Sb.
50a) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
50c) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění
pozdějších předpisů.
50d) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
50e) § 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.
50h) § 50a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
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§ 15
Pověření zaměstnanci orgánů sociálního zabezpečení jsou oprávněni vstupovat na
pracoviště zaměstnavatelů a kontrolovat plnění povinností uložených předpisy o sociálním
zabezpečení; k odstranění zjištěných nedostatků jsou oprávněni vyžadovat přijetí opatření k
nápravě. Zaměstnavatelé jsou povinni poskytnout pověřeným zaměstnancům potřebnou
součinnost.
§ 15
(1) Pověření zaměstnanci orgánů sociálního zabezpečení jsou oprávněni
kontrolovat plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně
výdělečně činným tímto zákonem a zákonem o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; k odstranění zjištěných nedostatků jsou
oprávněni ukládat opatření k nápravě ve stanovené lhůtě. Zaměstnavatelé a osoby
samostatně výdělečně činné jsou povinni plnit opatření k nápravě ve stanovené lhůtě.
(2) Pověření zaměstnanci orgánu sociálního zabezpečení provádějící kontrolu
podle odstavce 1 jsou povinni se prokázat průkazem vydaným orgánem sociálního
zabezpečení. Průkaz podle věty první je pověřením ke kontrole plnění povinností
uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným tímto zákonem
a zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti. Náležitosti průkazu stanoví prováděcí právní předpis.
§ 54
(1) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 12 písm. d), § 13 odst. 2
části věty první za středníkem § 15 odst. 1 větě druhé, § 48 a § 48b může příslušná okresní
správa sociálního zabezpečení uložit osobě samostatně výdělečně činné pokutu až do výše
10 000 Kč za každé jednotlivé nesplnění nebo porušení povinnosti.
(2) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 11 odst. 1 části věty za
středníkem, § 12 písm. d), § 13 odst. 2 části věty první za středníkem, a § 15 větě druhé
v § 11 odst. 1, § 12 písm. d) a § 15 odst. 1 větě druhé může příslušná okresní správa
sociálního zabezpečení uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 20 000 Kč za každé
jednotlivé nesplnění nebo porušení povinnosti.
(3) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 16 odst. 1 až 3 může
příslušná okresní správa sociálního zabezpečení uložit poskytovateli zdravotních služeb
pokutu až do výše 20 000 Kč a při opětovném nesplnění nebo porušení povinností, za jejichž
nesplnění nebo porušení byla již pokuta uložena, pokutu až do výše 100 000 Kč.
(4) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 35a odst. 4, § 37 až 43
a § 83 odst. 2 tohoto zákona a čl. II bodu 1 zákona č. 424/2003 Sb., kterým se mění zákon
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony, může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení uložit
zaměstnavateli pokutu až do výše 100 000 Kč a při opětovném nesplnění nebo porušení
povinností, za jejichž nesplnění nebo porušení byla již pokuta uložena, pokutu až do výše
500 000 Kč.
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(5) Za nesplnění nebo porušení povinnosti stanovené v § 12 písm. e) může okresní
správa sociálního zabezpečení uložit občanu pokutu až do výše 10 000 Kč.
(6) Za nesplnění nebo porušení povinnosti stanovené v § 52 odst. 3 může příslušná
okresní správa sociálního zabezpečení uložit občanu dobrovolně účastnému důchodového
pojištění pokutu až do výše 10 000 Kč.
(7) Pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy se příslušná okresní správa sociálního
zabezpečení dozvěděla o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději však do pěti let ode
dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, byla-li
zaměstnavateli za totéž nesplnění nebo porušení povinnosti uložena již pokuta nebo jiná
majetková sankce jiným orgánem podle jiných právních předpisů, nebo jde-li o orgán,
popřípadě útvar provádějící sociální zabezpečení příslušníků ozbrojených sil.
(8) Výnos z pokut ukládaných orgány sociálního zabezpečení podle tohoto zákona
je příjmem státního rozpočtu.
§ 127
Prováděcí předpisy
(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou bližší úpravu postupu při posuzování zdravotního
stavu a pracovní schopnosti občanů ve věcech sociálního zabezpečení, státní sociální podpory
a sociální péče.
(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 8 odst. 10.
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti průkazu pověřených zaměstnanců
orgánu sociálního zabezpečení podle § 15 odst. 2.
(3) (4) Ministerstvo může stanovit vyhláškou případy nebo druhy řízení, v nichž může
orgán sociálního zabezpečení žádat od účastníka řízení předložení dokladů k prokázání
skutečností uváděných účastníkem.
K části deváté:
Ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny
§ 79
Působnost Ministerstva životního prostředí
(1) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy ochrany
přírody v České republice.
(2) Ministerstvo životního prostředí
a) zpracovává ve spolupráci s kraji prognózy a koncepce strategie ochrany přírody v České
republice,
b) koordinuje státní vědeckovýzkumnou činnost v oboru ochrany přírody a krajiny,
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c) spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
v zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání,
d) zabezpečuje mezinárodní spolupráci České republiky v oboru ochrany přírody a krajiny,
e) podává Komisi zprávy a informace požadované právními předpisy Evropských
společenství v oblasti ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich
stanovišť,
f) vykonává vrchní státní dozor v ochraně přírody a krajiny,
g) řídí činnost České inspekce životního prostředí a správ a plní jiné úkoly stanovené tímto
zákonem.
(3) Ministerstvo životního prostředí dále
a) provádí vymezení a hodnocení nadregionálního systému ekologické stability podle
§ 4 odst. 1,
b) vydává povolení k vývozu a dovozu ohrožených rostlin a živočichů chráněných
mezinárodními úmluvami podle § 5 odst. 7,
c) rozhoduje o povolení k provozování záchranné stanice a jeho změně nebo zrušení, vede
přehled záchranných stanic a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup podle
§ 5 odst. 8 až 11,
d) vydává souhlasy s použitím ustanovení o zásazích proti škůdcům a o případech
mimořádných okolností a nepředvídaných škod a stanoví přitom rozsah jejich použití
v národních parcích a v národních přírodních rezervacích,
e) zajišťuje zpracování a oznamuje a projednává záměry na vyhlášení a návrhy právních
předpisů, kterými se vyhlašují národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní
rezervace, národní přírodní památky nebo ochranná pásma těchto zvláště chráněných území,
f) vydává souhlasy k vývozu paleontologických nálezů podle § 11 odst. 3 a vydává povolení
k vývozu zvláště chráněných nerostů podle § 53,
g) vydává souhlasy ke zcizení nezastavěných pozemků ve vlastnictví státu na území
přírodních rezervací a přírodních památek,
h) zajišťuje zpracování a schvaluje plány péče o národní parky, národní přírodní rezervace,
národní přírodní památky, chráněné krajinné oblasti a o ochranná pásma těchto zvláště
chráněných území a zajišťuje jejich realizaci ve spolupráci se správami podle § 38,
i) předává dokumentaci vyhlášených národních parků, chráněných krajinných oblastí,
národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto
zvláště chráněných území a dále ptačích oblastí a evropsky významných lokalit do ústředního
seznamu; oznamuje vyhlášení národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních
přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště
chráněných území katastrálním úřadům,
j) oznamuje lokality, které nebyly zařazeny do evropského seznamu podle § 45a odst. 4
a vyhlašuje sporné lokality podle § 45b odst. 2,
k) zajišťuje zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality
a ptačí oblasti podle § 45c odst. 3, § 45e odst. 6, předává je do ústředního seznamu
a zveřejňuje je prostřednictvím internetu,
l) podává žádosti o stanovisko Komisi podle § 45i odst. 10,
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m) ve spolupráci s ostatními orgány ochrany přírody, vlastníky a nájemci pozemků,
občanskými sdruženími a dalšími odbornými subjekty zajišťuje a schvaluje záchranné
programy podle § 52,
n) uplatňuje předkupní právo státu k pozemkům podle § 61 odst. 1,
o) vydává osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle § 79a odst. 2 písm. b),
p) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným orgány krajů v přenesené působnosti,
správami a Českou inspekcí životního prostředí,
q) uplatňuje stanoviska k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje z hlediska
zájmů chráněných tímto zákonem,
r) zřizuje správy národních parků jako státní příspěvkové organizace40b), pokud nebyly
zřízeny jiným zákonem41),
s) je oprávněno zřídit státní příspěvkovou organizaci za účelem zajištění ochrany, péče
a provozu veřejnosti zpřístupněných jeskyní,
t) vykonává působnost orgánů ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří součást
objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy41aa).
(4) Ministerstvo životního prostředí dále vydává vyhlášky, kterými se
a) stanoví seznam typů evropských stanovišť, prioritních typů evropských stanovišť, evropsky
významných druhů a prioritních evropsky významných druhů, vyskytujících se na území
České republiky,
b) stanoví podrobnosti vymezení a hodnocení systému ekologické stability a podrobnosti
plánů, projektů a opatření v procesu jeho vytváření podle § 4 odst. 1,
c) stanoví podrobnosti ochrany významných krajinných prvků podle § 4 odst. 2,
d) stanoví velikost, popřípadě jiné charakteristiky dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení
podle § 8 odst. 3, jestliže rostou na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, které tyto
pozemky užívají, a podrobnosti ochrany dřevin a podmínek povolování jejich kácení podle
§ 8 odst. 5,
e) stanoví podrobnosti o obsahu a rozsahu dokumentace jeskyně při jejím zjištění
provozovatelem při dobývání nerostných surovin nebo při provádění geologických prací
podle § 10 odst. 5,
f) vymezují zóny ochrany přírody národních parků a chráněných krajinných oblastí podle
§ 17 odst. 2 a § 27 odst. 2,
g) stanoví výše poplatku podle § 24 odst. 1 a 2, okruh osob osvobozených od poplatku, vzor
potvrzení o zaplacení poplatku nebo potvrzení o osvobození od poplatku a určení vybraných
míst na území národního parku, na která se povinnost platit poplatek za vstup vztahuje podle
§ 24 odst. 3,
h) vyhlašují národní přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo ochranná pásma
těchto zvláště chráněných území a stanoví bližší podmínky jejich ochrany a dále vyhlašují
nebo zrušují přírodní památky a přírodní rezervace nebo jejich ochranná pásma na území
národních parků a jejich ochranných pásem a stanoví bližší podmínky jejich ochrany,
i) stanoví obsah plánů péče a postup jejich zpracování podle § 38 odst. 7, náležitosti a obsah
záměru podle § 40 odst. 1, podrobnosti o vedení ústředního seznamu a určuje organizační
složka státu pověřená vedením ústředního seznamu podle § 42 odst. 2, podrobnosti o způsobu
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označení a vymezení zvláště chráněných území v terénu i mapových podkladech podle
§ 42 odst. 5 a bližší podmínky o způsobu označení památných stromů v terénu i mapových
podkladech podle § 47 odst. 3,
j) stanoví náležitosti obsahu smlouvy podle § 39 odst. 1, způsob označení smluvně
chráněného území a smluvně chráněného území památného stromu v terénu i mapových
podkladech podle § 39 odst. 2,
k) stanoví způsob označení vyhlášených evropsky významných lokalit v terénu i mapových
podkladech podle § 45c odst. 1, obsah a náležitosti souhrnů doporučených opatření pro
evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45c odst. 3 a způsob označení ptačích
oblastí v terénu i mapových podkladech podle § 45e odst. 7,
l) stanoví rozsah požadovaného vzdělání, obsah zkoušky, podmínky prodloužení autorizace
a důvody pro odnětí autorizace podle § 45i odst. 3,
m) stanoví seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 48,
seznam zvláště chráněných nerostů podle § 51 a míst jejich přirozeného výskytu a dále bližší
podmínky jejich ochrany,
n) stanoví způsoby ověřování původu, náležitosti žádosti o osvědčení a vzor osvědčení podle
§ 54 odst. 11,
o) stanoví podmínky poskytování finanční náhrady podle § 58 odst. 5, vzor uplatnění nároku,
jeho náležitosti a způsob určení výše náhrady v případech, kdy není stanoven jiným
předpisem,
p) stanoví podrobnosti postupu při převodech práva hospodaření podle § 60 odst. 3 zákona,
q) stanoví podrobnosti o přírodovědném průzkumu dotčených pozemků a biologickém
hodnocení a jejich ukládání podle § 67 odst. 1,
r) stanoví bližší podrobnosti o podmínkách poskytování příspěvku podle § 69 odst. 3
a náležitosti dohody o jeho poskytování,
s) zajišťují podle § 74 odst. 1 úkoly vyplývající z mezinárodních závazků,
t) stanoví podle § 81 odst. 11 9 podrobnosti o organizaci, úkolech a předpokladech pro výkon
stráže přírody, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu stráže přírody,
u) stanoví podrobnosti o způsobu zavedení a užívání stejnokroje a označení pracovníků
ochrany přírody podle § 82 odst. 2,
v) stanoví převod zvláště chráněných území zřízených podle zákona č. 40/1956 Sb.
do kategorií podle § 90 odst. 5 až 7,
w) zrušuje podle § 90 odst. 10 dosavadní ochrana zvláště chráněných území vyhlášených
podle tohoto zákona do dne 1. března 2009 ústředními orgány státní správy.
__________________
40b) § 54 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 40/1961 Sb., o obraně státu.
41) Zákon 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, ve znění
pozdějších předpisů.
41aa) § 29 odst. 2 písm. a) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.
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§ 80
Působnost České inspekce životního prostředí
(1) Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce") dozírá kontroluje, jak
jsou orgány veřejné správy vyjma ústředních orgánů, právnickými a fyzickými osobami
dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkající se ochrany přírody a krajiny.
Inspekce zjišťuje a eviduje případy ohrožení a poškození přírody a krajiny, jejich příčiny
a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání. Inspekce je oprávněna vyžadovat prokazování
původu a totožnosti podle § 54, ukládat opatření podle § 66, rozhodovat o možnosti
a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1, ukládat povinnost provést
přiměřená náhradní opatření podle § 86 odst. 2 a odebírat nedovoleně držené jedince podle
§ 89. Inspekce dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství 41c) v souladu
s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro
podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém41d), s výjimkou těchto
kontrol podmíněnosti v oblasti povrchových nebo podzemních vod.
(2) Inspekce je oprávněna v případech hrozící škody nařídit omezení, případně
zastavení škodlivé činnosti až do doby odstranění jejich nedostatků a příčin.
(3) Inspekce ukládá právnickým a fyzickým osobám pokuty za porušení povinností při
ochraně přírody a krajiny podle tohoto zákona. Inspekce může zahájit řízení o uložení pokuty
pouze tehdy, nezahájil-li je již obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo
správa. Pokud řízení o pokutě zahájí obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad
nebo správa a inspekce ve stejný den, provede řízení o uložení pokuty obecní úřad obce
s rozšířenou působností, krajský úřad nebo správa. O zahájení řízení o uložení pokuty
se inspekce a obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo správa vzájemně
informují. O odvolání proti rozhodnutí inspekce rozhoduje Ministerstvo životního prostředí.
(4) Úkoly inspekce plní inspektoři, kteří se prokazují služebními průkazy.
__________________
41c) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.
41d) 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.
§ 81
Stráž přírody
(1) Krajské úřady a správy (dále jen "ustanovující úřady") ustanovují stráž přírody
zejména z řad dobrovolných pracovníků stráž přírody z řad zaměstnanců orgánů ochrany
přírody nebo dobrovolných spolupracovníků. Posláním stráže přírody je kontrola
dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny.
(2) Stráž přírody se skládá ze strážců a zpravodajů, které jmenuje a odvolává územně
příslušný ustanovující úřad.
(3) Stráží přírody může být ustanovena fyzická osoba, která
a) je občanem České republiky,
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b) je starší 21 let,
c) nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,
d) má způsobilost k právním úkonům,
e) je zdravotně způsobilá,
f) prokázala znalost práv a povinností stráže přírody podle tohoto zákona a znalost
souvisejících předpisů,
g) složila před ustanovujícím úřadem slib tohoto znění: "Slibuji, že jako stráž přírody budu
s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při kontrole dodržování předpisů
o ochraně přírody a krajiny, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy
a nepřekročím oprávnění příslušející stráži přírody.".
(4) Stráži přírody vydá ustanovující úřad služební odznak se státním znakem a průkaz
stráže přírody. V průkazu stráže přírody současně stanoví obvod její působnosti. Ustanovující
úřad vede evidenci stráží přírody.
(5) Stráž přírody je povinna oznámit ustanovujícímu úřadu do 30 dnů od jejich vzniku
všechny změny týkající se podmínek uvedených v odstavci 3.
(6) Ustanovující úřad ustanovení stráže přírody zruší, pokud fyzická osoba přestala
tuto funkci vykonávat, splňovat podmínky stanovené v odstavci 3 nebo se prokáže, že byla
ustanovena na podkladě nesprávných nebo nepravdivých údajů. Ustanovující úřad může
ustanovení stráže přírody zrušit též z vlastního podnětu z jiných důvodů nebo na žádost
osoby, která je ustanovena stráží přírody. Osoba, u níž ustanovující úřad zrušil ustanovení
stráží přírody, je povinna neprodleně odevzdat tomuto úřadu služební odznak a průkaz stráže
přírody.
(7) Na řízení o ustanovování stráže přírody se nevztahují obecné předpisy o správním
řízení.
(8)(7) Strážci jsou oprávněni
a) zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody,
b) ukládat a vybírat blokové pokuty42) za přestupky na úseku ochrany přírody,
c) vstupovat na cizí pozemky za podmínek stanovených v § 62,
d) zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při porušování právních předpisů
o ochraně přírody a krajiny, a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; přistižené osoby
jsou povinny uposlechnout,
e) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní
policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.
(9)(8) V případě bezprostředního ohrožení zájmů chráněných podle části druhé až páté
tohoto zákona je strážce přírody oprávněn k pozastavení rušivé činnosti. O svém opatření
bezodkladně vyrozumí územně příslušný orgán ochrany přírody. Opatření potvrdí, změní
nebo zruší orgán ochrany přírody nejpozději do 15 dnů od jeho vydání.
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(10)(9) Podrobnosti o organizaci, úkolech a předpokladech pro výkon stráže přírody
stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. Ministerstvo životního prostředí stanoví
v této vyhlášce též vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu stráže přírody.
__________________
42) § 13 odst. 2, § 45, 46, 84 a 85 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
§ 85
Státní dozor v ochraně přírody
(1) Krajské úřady a správy dozírají kontrolují, zda v obvodu jejich působnosti
nedochází k ohrožování zájmů ochrany přírody a krajiny, dozírají na kontrolují dodržování
tohoto zákona a prováděcích předpisů a v rozsahu své působnosti ukládají opatření
k odstranění zjištěných závad. Tyto orgány zejména dozírají kontrolují, jak jsou dodržována
vydaná rozhodnutí a závazná stanoviska na úseku ochrany přírody a krajiny, plněny
povinnosti fyzických a právnických osob vyplývající z předpisů na ochranu přírody a krajiny,
zajišťovány ochranné podmínky zvláště chráněných částí přírody a dodržována ochrana
významných krajinných prvků, připravovány a naplňovány plány, projekty a opatření
k obnově systému ekologické stability.
(2) Ministerstvo životního prostředí dozírá v rámci vrchního dozoru v ochraně přírody
na to kontroluje, jak orgány ochrany přírody, stráž přírody, fyzické i právnické osoby
provádějí ustanovení tohoto zákona a prováděcích předpisů. Ministerstvo životního prostředí
dozírá zejména kontroluje, jak jsou dodržována rozhodnutí a závazná stanoviska orgánů
ochrany přírody, plněny povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny,
zpracovávány a zajišťovány plány péče o zvláště chráněná území a záchranné programy
rostlin a živočichů, dodržovány podmínky ochrany národních parků, chráněných krajinných
oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek. Zjistí-li Ministerstvo
životního prostředí závady, uloží potřebná opatření k jejich odstranění.
(3) Pověření zaměstnanci orgánů ochrany přírody se při výkonu kontrolní
činnosti prokazují průkazem vydaným příslušným orgánem ochrany přírody, který je
dokladem o jejich pověření ke kontrole.
K části desáté:
Ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
§3
Hospodaření na zemědělském půdním fondu
(1) Hospodařit na zemědělském půdním fondu musí vlastníci nebo nájemci pozemků
tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami
ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů,4) nepoškozovali okolní
pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané
pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav.
(2) Vlastníci nebo nájemci pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu jsou
povinni umožnit orgánům ochrany zemědělského půdního fondu vstup na pozemky za účelem
dozorové a kontrolní činnosti.
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(3)(2) Jsou-li pro to závažné důvody, mohou orgány ochrany zemědělského půdního
fondu uložit odstranění zjištěných závad podle odstavce 1, popřípadě rozhodnout, že pozemek
kontaminovaný škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí nesmí být používán
pro výrobu zemědělských výrobků vstupujících do potravního řetězce.
(4)(3) Opatření ukládaná podle odstavce 3 2 musí být předem projednána s vlastníky
nebo nájemci pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu.
(5)(4) Po provedení opatření na základě rozhodnutí podle odstavce 3 2 může vlastník
nebo nájemce pozemků požádat Státní fond životního prostředí České republiky3)
o poskytnutí příspěvku na zmírnění ekonomických důsledků vyplývajících z uložených
opatření, jde-li o odstranění jím nezaviněných závad.
(6)(5) Použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků je možné na
pozemcích náležejících do zemědělského půdního fondu, a to pouze na druhu pozemku orná
půda a trvalý travní porost při jeho obnově, se souhlasem orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu a při dodržení podmínek a postupů stanovených zákonem o hnojivech4a).
Souhlas se udělí, jestliže sedimenty splňují požadavky na jejich kvalitativní vlastnosti
stanovené zvláštním právním předpisem a nebudou-li použitím sedimentů na pozemky
poškozeny příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy. Hodlá-li použít
sedimenty na pozemky osoba odlišná od vlastníka nebo nájemce pozemku, musí mít písemný
souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku.
(7)(6) Žádost o souhlas s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků
obsahuje kromě náležitostí podle správního řádu
a) identifikační údaje pozemků, na kterých mají být sedimenty použity, podle katastru
nemovitostí, a uvedení celkového množství sedimentů, které má na nich být použito,
b) souhlas vlastníka nebo nájemce pozemků, na kterých mají být sedimenty použity,
c) údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,
d) údaj o původu sedimentů,
e) informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém zpracování
sedimentu před použitím,
f) údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném
zvláštním právním předpisem,
g) potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků
sedimentu a půdy, na kterou mají být sedimenty použity, s uvedením akreditace pro dané
hodnocení.
__________________
3) Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.
4) § 5 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
4a) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon
o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
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§ 14
Pověřené obecní úřady a na území hlavního města Prahy úřady městských částí Praha
1 až 10
a) ukládají podle § 2 odst. 3 změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1 ha,
b) ukládají podle § 3 odst. 3 odst. 2 odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní
činnosti,
c) vydávají podle § 11 odst. 2 rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu a povolují podle § 12 odst. 1 odklad lhůty k úhradě těchto odvodů.
d) ukládají podle § 20 pokuty.
§ 15
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a na území hlavního města Prahy Magistrát
hlavního města Prahy
a) udělují podle § 2 odst. 2 souhlas ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu,
b) ukládají podle § 2 odst. 3 změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře nad
1 ha,
c) rozhodují podle § 3 odst. 3 odst. 2 o tom, že pozemek kontaminovaný škodlivými látkami
ohrožujícími zdraví nebo život lidí nesmí být používán pro výrobu potravin,
d) uplatňují podle § 5 odst. 2 stanovisko k regulačním plánům a k návrhům vymezení
zastavěného území6); stanovisko k regulačnímu plánu musí splňovat náležitosti souhlasu
k územnímu rozhodnutí,
e) udělují podle § 7 odst. 3 souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení,
pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod
obce s rozšířenou působností,
f) udělují podle § 9 odst. 6 souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být
dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná (§ 1 odst. 2) o výměře do 1 ha; přitom
stanoví podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schvalují plán
rekultivace, popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí, zda a v jaké výši
budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,
g) usměrňují a sjednocují výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu,
který zajišťují pověřené obecní úřady na území svého správního obvodu, dozírají, jak tyto
orgány ochrany zemědělského půdního fondu plní své úkoly, provádějí kontrolní činnost
a dávají jim podněty k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných
závad,
h) rozhodují podle § 1 odst. 4 v pochybnostech o tom, že jde o součásti zemědělského
půdního fondu,
i) vykonávají státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle
tohoto zákona příslušný jiný orgán státní správy,
j) udělují souhlas podle § 3 odst. 6 5 k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních
toků a vedou evidenci jejich použití na pozemcích ve svém správním obvodu.
__________________
6) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
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§ 22
(1) Ministerstvo životního prostředí České republiky vydá podrobnější úpravu
a) o tom, jakými kriterii se orgány ochrany zemědělského půdního fondu řídí při udělování
souhlasu se změnou louky nebo pastviny na ornou půdu (§ 2 odst. 2),
b) o tom, jaká kriteria jsou rozhodná pro to, aby orgány ochrany zemědělského půdního fondu
mohly uložit změnu kultury zemědělské půdy (§ 2 odst. 3),
c) hodnot nejvýše přípustného obsahu škodlivých látek v půdě, které ohrožují zdraví nebo
život lidí a existenci živých organismů (§ 3 odst. 1 a 3 1 a 2),
d) postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracovávání a projednávání
územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů (§ 5), návrhů na stanovení
dobývacích prostorů (§ 6), zadání staveb a návrhů tras nadzemních a podzemních vedení,
pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí (§ 7) a při stavební,
těžební a průmyslové činnosti, geologickém a hydrogeologickém průzkumu (§ 8),
e) postupů při odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 a 10),
f) podmínek týkajících se vymezení příznivých fyzikálních, biologických a chemických
vlastností půdy (§ 3 odst. 1).
(2) Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou třídy ochrany (§ 11 odst. 2).
§ 23
(1) Rozhodnutí orgánů ochrany zemědělského půdního fondu vydaná podle zákona
č. 53/1966 Sb., ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (§ 1 odst. 4, § 2, 3, 4, 5, § 12 odst. 4, § 13a,
14, 15, 19, 21 a 27) před účinností tohoto zákona, zůstávají v platnosti.
(2) Povinnost odstranit ekonomickou újmu, která byla stanovena v pravomocných
rozhodnutích vydaných podle § 13a nebo § 12 odst. 4 anebo § 14 zákona č. 53/1966 Sb.,
ve znění zákona č. 75/1976 Sb., před účinností tohoto zákona, se nevykoná.
(3) V případech, že povinnost odstranit ekonomickou újmu, vzniklou zřízením
ochranných pásem k ochraně zdravotní nezávadnosti nádrží povrchových vodních zdrojů
pitné vody pro hromadné zásobování obyvatelstva nebo k ochraně přírodních léčivých zdrojů,
byla stanovena podle dosavadních předpisů rozhodnutím orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu vydaným před účinností tohoto zákona, se tato povinnost rovněž nevykoná.
(4) Předchozí souhlas podle § 13a nebo souhlas podle § 12 odst. 4 zákona
č. 53/1966 Sb., ve znění zákona č. 75/1976 Sb., který byl vydán před účinností tohoto zákona,
nahrazuje souhlas podle § 9 tohoto zákona. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu,
který ho vydal, však upřesní, upraví nebo změní jeho části týkající se odvodů za odnětí
zemědělské půdy zemědělské výrobě v souladu se zněním § 11 tohoto zákona.
(5) Rozhodnutí o uložení nápravných opatření podle § 3 odst. 3 odst. 2 se nevydá,
pokud bylo k nápravě ekologické újmy vydáno rozhodnutí o uložení nápravného opatření
podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů8).
Zahájené řízení o uložení nápravných opatření podle § 3 odst. 3 odst. 2 orgán ochrany
zemědělského půdního fondu přeruší, pokud bylo k nápravě ekologické újmy zahájeno řízení
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o uložení nápravného opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
a o změně některých zákonů8).
__________________
8) Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně
některých zákonů.
K části jedenácté:
Ustanovení zákona o stavebním spoření
§ 15
Státní kontrola
Kontrola dodržování podmínek pro poskytování státní podpory
(1) Státní kontrolu Kontrolu dodržování podmínek pro poskytování státní podpory,
stanovených tímto zákonem, provádí ministerstvo podle zvláštního právního předpisu
upravujícího státní kontrolu. K tomuto účelu ministerstvo provozuje informační systém.
(2) Ministerstvo vnitra poskytuje pro výkon státní kontroly podle zvláštního právního
předpisu kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory ministerstvu
z informačního systému evidence obyvatel údaje10d) o
a) státních občanech České republiky10e)
1. jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. rodné číslo,
4. adresa místa trvalého pobytu,
5. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
6. rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,
7. rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přidělené rodné číslo, poskytuje se jméno,
popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
8. datum, místo a okres úmrtí,
9. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,
b) cizincích, kteří jsou obyvateli,
1. jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. rodné číslo,
4. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
5. druh a adresa místa pobytu,
6. číslo a platnost povolení k pobytu,
7. počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
8. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je obyvatelem10e), a jeho rodné číslo;
v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, poskytuje se jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození,
9. datum, místo a okres úmrtí,
10. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,
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a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obyvatelem se
rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu10f).
(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(4) Stavební spořitelna je povinna ministerstvu poskytnout všechny údaje pro výkon
státní kontroly kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory podle
odstavce 1.
(5) Při poskytování uvedených údajů podle odstavce 3 pověřeným pracovníkům
ministerstva se na stavební spořitelny nevztahuje povinnost zachovávat bankovní
tajemství.11)
(6) O výsledcích státní kontroly kontroly dodržování podmínek pro poskytování
státní podpory, prováděné ministerstvem, a bankovního dohledu, vykonávaného Českou
národní bankou se ministerstvo a Česká národní banka vzájemně informují.
(7) Podmínky provozování informačního systému podle odstavce 1 stanoví
ministerstvo vyhláškou.
§ 15a
Poskytování a porovnávání údajů
(1) Ministerstvu poskytuje Ministerstvo vnitra pro výkon státní správy na úseku státní
kontroly kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory ze základního
registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum narození,
d) adresa místa pobytu,
e) datum, místo a okres úmrtí,
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil,
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Ministerstvu poskytuje Ministerstvo vnitra pro výkon státní správy na úseku státní
kontroly kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory z agendového
informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky údaje, kterými
jsou
a) příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
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c) datum narození,
d) rodné číslo,
e) adresa místa trvalého pobytu,
f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
g) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,
h) rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
i) datum, místo a okres úmrtí,
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(3) Ministerstvu poskytuje Policie České republiky pro výkon státní správy na úseku
státní kontroly kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory z agendového
informačního systému cizinců údaje, kterými jsou
a) příjmení a rodné příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum narození,
d) rodné číslo,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) druh a adresa pobytu,
g) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě,
že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
j) datum, místo a okres úmrtí,
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel,
se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
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(5) Při posuzování žádosti o roční zálohu státní podpory podle § 11 nebo v případě
nezbytnosti jejího doplnění nebo opravy, je ministerstvo oprávněno požádat Ministerstvo
vnitra, a to i způsobem elektronického přenosu dat, o porovnání údajů informačního systému
s údaji vedenými
a) v základním registru obyvatel, a to v rozsahu:
1. příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
b) v agendovém informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu:
1. příjmení, rodné příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
3. rodné číslo,
4. datum počátku trvalého pobytu a datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu na území
České republiky,
5. datum úmrtí,
c) v informačním systému cizinců, a to v rozsahu:
1. příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
3. rodné číslo,
4. druh pobytu,
5. datum počátku pobytu a datum ukončení pobytu na území České republiky,
6. datum úmrtí.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
K části dvanácté:
Ustanovení zákona o silniční dopravě
§ 21e
Příležitostná osobní silniční doprava
(1) Dopravce provozující příležitostnou osobní silniční dopravu je povinen
objednávku přepravní služby předem zaznamenat do evidenční knihy objednávek a zajistit,
aby kopie záznamu objednávky byla umístěna ve vozidle, kterým se přeprava vykonává, a aby
ji řidič na požádání předložil kontrolnímu orgánu. Náležitosti záznamu objednávky stanoví
prováděcí právní předpis.
§ 34
(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonává Ministerstvo dopravy a dopravní
úřady. Dopravními úřady jsou
a) Magistrát hlavního města Prahy, magistráty statutárních měst a obecní úřady obcí
s rozšířenou působností ve věcech městské autobusové dopravy a taxislužby a
b) krajské úřady v ostatních věcech.
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(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, určuje se místní příslušnost dopravního úřadu podle
sídla účastníka řízení, jde-li o právnickou osobu, nebo místa podnikání účastníka řízení, jde-li
o fyzickou osobu.
(3) Státní odborný dozor v silniční dopravě vykonávají dopravní úřady, celní úřady
a Ministerstvo dopravy. Dopravní úřady a celní úřady vykonávají ve svém správním obvodu
státní odborný dozor ve všech věcech, které nenáleží Ministerstvu dopravy. Ministerstvo
dopravy vykonává státní odborný dozor v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě
osob. Při výkonu státního odborného dozoru dozírají, zda dopravci, odesílatelé nebo řidiči
dodržují podmínky a plní povinnosti stanovené tímto zákonem a zda provozují dopravu podle
uděleného povolení. Celní úřady vykonávají státní odborný dozor nad prací osádek vozidel ve
vnitrostátní a v mezinárodní silniční nákladní dopravě a ve věcech mezinárodní dopravy osob
a podávají dopravním úřadům nebo Ministerstvu dopravy návrhy na zahájení řízení o uložení
pokuty podle § 35. Jednotné postupy, systém a předmět kontrol a státního odborného dozoru7f)
stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru je oprávněna v souvislosti
s výkonem dozoru, pokud není zvláštními předpisy stanoveno jinak, vstupovat do provozoven
a všech prostor souvisejících s vykonávanou činností, nahlížet do dokladů a evidencí
týkajících se provozování silniční dopravy. Dopravce je povinen osobě pověřené výkonem
státního odborného dozoru umožnit výkon uvedeného oprávnění. Řidič vozidla je povinen
předložit těmto osobám doklady, které musejí být ve vozidle při jeho provozu podle tohoto
zákona, a umožnit jim přístup k záznamovému zařízení.
(4) Řidič vozidla je povinen umožnit orgánům státního odborného dozoru, obecní
policie a Policie České republiky přístup k záznamovému zařízení a taxametru.
(5) Při výkonu státního odborného dozoru je osoba pověřená výkonem státního
odborného dozoru povinna prokázat se dokladem o pověření. Doklad o pověření musí
obsahovat jméno pověřené osoby, rozsah jejího oprávnění a musí být potvrzen orgánem, který
jej vydal.
(5) Pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru
ve věcech silniční dopravy ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti
výkon dozoru spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis.
Celník se při výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě prokazuje způsobem
stanoveným v zákoně o Celní správě České republiky31).
31)

§ 20 zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.“.
(6) Vrchní státní dozor vykonává ve všech věcech silniční dopravy Ministerstvo
dopravy. Vrchní státní dozor dozírá na výkon státního odborného dozoru vykonávaného
dopravními úřady. Na osoby pověřené výkonem vrchního státního dozoru se vztahují při
výkonu dozoru oprávnění a povinnosti podle odstavců 4 a 5. Dopravní úřady a dopravci jsou
povinni osobě pověřené výkonem vrchního státního dozoru umožnit výkon dozoru a k tomu
účelu poskytnout veškeré informace a doklady o činnosti státního odborného dozoru.
___________________
30)
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
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§ 35
3) Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy při porušení tohoto zákona uloží pokutu
až do výše 750 000 Kč dopravci, který
a) provozuje linkovou osobní dopravu bez licence nebo povolení,
b) neumožní výkon státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru.
§ 35
(3) Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy uloží pokutu až do výše 750 000 Kč
dopravci, který provozuje linkovou osobní dopravu bez licence nebo povolení,
§ 41
Zmocňovací ustanovení
(2) Ministerstvo dopravy vydá prováděcí právní předpis k provedení § 3 odst. 1 písm.
b), § 3 odst. 4, § 8a odst. 7, § 9 odst. 1, § 17 odst. 6, § 18b odst. 2, § 21 odst. 1, 2, 3, 4, 8
a odst. 11 písm. a), § 21b odst. 2, § 22 odst. 5, § 30 odst. 2, § 34 odst. 3, § 34 odst. 5, § 34d
odst. 6 a § 38a odst. 4.
K části třinácté:
Ustanovení zákona o zpravodajských službách
§ 13
Působnost státních orgánů ke kontrole plnění úkolů hospodaření se státním majetkem
a plnění státního rozpočtu podle zvláštních právních předpisů není ustanoveními tohoto
zákona dotčena.4)
____________________
4) Např. zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona
č. 331/1993 Sb., zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými
prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky),
ve znění pozdějších předpisů.
§ 13a
(1) Jiná zvláštním zákonem stanovená kontrola než podle § 12 a 13 může být
v zařízeních zpravodajské služby vykonána jen se souhlasem jejího ředitele.
(2) Nebude-li souhlas podle odstavce 1 udělen, zajistí zpravodajská služba výkon
kontroly ve své působnosti a podá do 60 dnů ode dne odmítnutí udělení souhlasu zprávu
o výsledku vykonané kontroly kontrolnímu orgánu, kterému nebyl udělen souhlas podle
odstavce 1, nestanoví-li tento kontrolní orgán lhůtu delší.
(3) Není-li zpravodajská služba schopna zajistit výkon kontroly ve své
působnosti, je povinna umožnit výkon kontroly kontrolnímu orgánu. Může si však
vyhradit zvláštní podmínky způsobu výkonu takové kontroly.
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K části čtrnácté:
Ustanovení zákona o Bezpečnostní informační službě
§ 18
(1) Kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby vykonává Poslanecká
sněmovna, která k tomuto účelu zřizuje zvláštní kontrolní orgán (dále jen "kontrolní orgán").
(2) Kontrolní orgán se skládá ze sedmi členů. Členem kontrolního orgánu může být
pouze poslanec Poslanecké sněmovny.
(3) Pokud zákon nestanoví jinak, vztahuje se na jednání kontrolního orgánu a na práva
a povinnosti jeho členů přiměřeně zvláštní předpis.6) Kontrolní řád se na kontrolu činnosti
Bezpečnostní informační služby podle této části nepoužije.
__________________________
6) Zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších
předpisů.
K části patnácté:
Ustanovení zákona o drahách
Státní dozor
§ 58
(1) Státní dozor ve věcech drah vykonávají drážní správní úřady a Drážní inspekce.
Výkon státního dozoru obcemi náleží do přenesené působnosti obcí. Působnost pro výkon
státního dozoru je určena věcnou a územní působností drážního správního úřadu.
(2) Při výkonu státního dozoru pověřené osoby dozírají, zda jsou při provozování
dráhy a drážní dopravy dodržovány a plněny povinnosti vlastníka dráhy, provozovatele dráhy
a dopravce stanovené právními předpisy.
(3) Vrchní státní dozor ve věcech drah vykonává Ministerstvo dopravy.
(4) Při výkonu vrchního státního dozoru pověřené osoby vykonávají činnosti náležející
státnímu dozoru a dále dozírají nad výkonem státního dozoru ve věcech drah.
(5) Pověření k výkonu vrchního státního dozoru a k výkonu státního dozoru ve věcech
drah vydává Ministerstvo dopravy.
(5) Pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech
drah ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru spadá.
Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis.
____________________
13)
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
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§ 59
(1) Pověřená osoba je oprávněna v souvislosti s výkonem dozoru vstupovat do všech
prostor souvisejících s vykonávanou činností, nahlížet do dokladů a evidencí týkajících se
provozování drah a drážní dopravy. Provozovatel dráhy a dopravce jsou povinni pověřené
osobě umožnit výkon uvedených oprávnění, bezplatně ji dopravit po dráze a umožnit
bezplatné použití drážních sdělovacích zařízení.
(2) Při výkonu státního dozoru je pověřená osoba povinna se prokázat dokladem
o pověření. Doklad o pověření obsahuje jméno a příjmení pověřené osoby, její fotografii,
věcný rozsah oprávnění.
(3) Zjistí-li pověřená osoba při výkonu dozoru porušení povinností stanovených tímto
zákonem, nebo že provozování dráhy je v rozporu s úředním povolením, nebo že provozování
drážní dopravy je v rozporu s platnou licencí, vyzve provozovatele dráhy nebo dopravce
k odstranění nedostatků ve stanovené lhůtě a vyrozumí o tom drážní správní úřad.
(4) Provozovatelé drah a dopravci jsou povinni ve stanovené lhůtě odstranit
nedostatky zjištěné při výkonu státního dozoru. Přijatá opatření k odstranění nedostatků sdělí
provozovatel dráhy nebo dopravce příslušnému drážnímu správnímu úřadu písemně.
§ 59
Provozovatel dráhy a dopravce jsou povinni pověřenou osobu bezplatně dopravit
po dráze a umožnit jí bezplatné použití drážních sdělovacích zařízení.
§ 59a
Pořádková pokuta
(1) Vlastníku dráhy, provozovateli dráhy a dopravci, který neuposlechl příkazu osoby
pověřené výkonem státního dozoru ve věcech drah při výkonu tohoto dozoru, může drážní
správní úřad nebo Drážní inspekce uložit pořádkovou pokutu do výše 100 000 Kč.
(2) Pořádkovou pokutu lze uložit opakovaně, nebyla-li povinnost splněna ani ve lhůtě
nově stanovené drážním správním úřadem nebo Drážní inspekcí. Úhrn takto uložených pokut
nesmí přesáhnout částku 300 000 Kč.
(3) Pořádkovou pokutu lze uložit do 1 roku ode dne nesplnění uložené povinnosti.
(4) Pořádková pokuta uložená Ministerstvem dopravy je příjmem státního rozpočtu,
pořádková pokuta uložená jiným drážním správním úřadem nebo Drážní inspekcí je příjmem
rozpočtu, z něhož je zabezpečována činnost tohoto úřadu.
§ 66
Zmocňovací ustanovení
(1) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 1, § 3a odst. 1,
§ 5 odst. 3, § 6 odst. 1 a 2, § 7 odst. 2, § 14a odst. 3, § 20 odst. 4, § 22 odst. 1 písm. g),
§ 22 odst. 5, § 23a odst. 7, § 27a odst. 4, § 34h odst. 9, § 35 odst. 3, § 37 odst. 7, § 42 odst. 3,
§ 43 odst. 1, § 43 odst. 4, § 43 odst. 7, § 43a odst. 5, § 43b odst. 7, § 44 odst. 1 a 2,
40

§ 45 odst. 3, § 45 odst. 7, § 46c odst. 3, § 46d odst. 2, § 46e odst. 5, § 46f odst. 3,
§ 46j odst. 5, § 47 odst. 2, § 48 odst. 1, § 49d odst. 1, § 49e odst. 6, a § 53b odst. 1, 2 a 5
§ 53b odst. 1, 2 a 5 a § 58 odst. 5.
K části šestnácté:
Ustanovení zákona o státní sociální podpoře
§ 64
(1) Zaměstnanci České republiky jsou povinni zachovávat mlčenlivost
o skutečnostech, se kterými se seznámili při provádění státní sociální podpory nebo v přímé
souvislosti s ním, pokud se dále nestanoví jinak. Tato povinnost trvá i po skončení
pracovněprávního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být uvedení zaměstnanci
zproštěni pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s uvedením rozsahu
a účelu.
(2) Údaje týkající se oprávněných osob nebo příjemců dávky, státních orgánů nebo
jiných fyzických nebo právnických osob, které se orgány státní sociální podpory při své
činnosti dozvědí, sdělují jiným subjektům, jen stanoví-li tak zvláštní zákon20) nebo tento
zákon; jinak mohou tyto údaje sdělit jiným subjektům jen se souhlasem oprávněné osoby
nebo příjemce dávky, státního orgánu nebo jiných fyzických nebo právnických osob.
(3) Orgány státní sociální podpory jsou povinny na žádost poskytovat
a) orgánům sociálního zabezpečení49) a obecním úřadům údaje potřebné pro rozhodování
o dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a o dalších sociálních dávkách
a orgánům sociálního zabezpečení posuzujícím zdravotní stav podle zvláštního právního
předpisu58) údaje o nezaopatřenosti dítěte, obecním úřadům a krajským úřadům a Úřadu
pro mezinárodněprávní ochranu dětí údaje potřebné pro účely sociálně-právní ochrany
dětí,
b) správcům daně50) údaje potřebné k vyměření a vymáhání daní,
c) zdravotním pojišťovnám51) údaje potřebné pro stanovení pojistného na veřejné zdravotní
pojištění,
d) orgánům činným v trestním řízení53) údaje potřebné pro trestní řízení,
e) soudům a správním orgánům údaje potřebné pro občanské soudní řízení a správní řízení,
f) orgánům oprávněným podle zvláštního zákona54) ke kontrole činností orgánů státní
sociální podpory údaje potřebné k provádění této kontroly,
g) Českému statistickému úřadu údaje potřebné pro vedení statistických registrů, s výjimkou
údajů týkajících se jednotlivých osob.
(4) Orgány státní sociální podpory jsou povinny
a) na žádost poskytovat orgánům oprávněným podle zvláštního zákona ke kontrole činnosti
orgánů provádějících státní sociální podporu informace potřebné k provádění této kontroly,
b) poskytnout Veřejnému ochránci práv informace, které si vyžádá v souvislosti s šetřením
podle zvláštního zákona.
(5) Zobecněné informace a souhrnné údaje, které orgány státní sociální podpory
získají při své činnosti, mohou být bez uvedení konkrétních jmenných údajů využívány
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zaměstnanci těchto orgánů při vědecké, publikační a pedagogické činnosti nebo
Ministerstvem práce a sociálních věcí pro analytickou a koncepční činnost.
(6) Krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodování o dávce, je povinna
k rozhodování o dávce, je povinen na žádost fyzické nebo právnické osoby, která prokáže, že
má vůči jiné osobě podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí splatnou pohledávku,
sdělit písemně, zda tato jiná osoba je poživatelem dávky podle tohoto zákona a v jaké výši je
tato dávka vyplácena.
(7) Příslušná krajská pobočka Úřadu práce je povinna pro účely přiznání stipendia
podle zvláštního právního předpisu54a) na žádost oprávněné osoby, která pobírá přídavek na
dítě, písemně sdělit, že příjem rozhodný pro přiznání přídavku na dítě nepřevýšil součin
částky životního minima rodiny a koeficientu 1,50.
____________________
20) Například § 128 občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.,
a § 8 trestního řádu, ve znění zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb. a zákona
č. 292/1993 Sb.
49) § 3 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve
znění zákona č. 307/1993 Sb. Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České
socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 125/1990 Sb.,
zákona ČNR č. 210/1990 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 459/1990 Sb.,
zákona ČNR č. 9/1991 Sb., zákona ČNR č. 144/1991 Sb., zákona ČNR č. 582/1991 Sb.,
zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR
č. 72/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 238/1995 Sb.
50) § 1 zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona
č. 325/1993 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.
51) § 1 zákona ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.
Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních
pojišťovnách, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona ČNR č. 15/1993 Sb., zákona
č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb.
53) § 12 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění zákona č. 558/1991 Sb.,
zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb. a zákona
č. 152/1995 Sb.
54) § 3 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona
č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb. a zákona č. 296/1995 Sb.
54a) § 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
58) § 8 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 65
Kontrolní činnost
(1) Orgány státní sociální podpory, které o dávce rozhodují nebo ji vyplácí, popřípadě
orgány státní sociální podpory příslušné rozhodovat, mají právo přezkoumat správnost
a úplnost podkladů předložených právnickými a fyzickými osobami uvedenými v § 63
v řízení o dávce státní sociální podpory. Právo přezkoumat správnost a úplnost podkladů
podle věty první se nevztahuje na podklady předložené jinými státními orgány, není-li dále
stanoveno jinak.
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(2) Zaměstnanci zařazení v orgánech státní sociální podpory uvedených v odstavci 1
větě první pověření provedením kontroly mají oprávnění kontrolovat u právnických nebo
fyzických osob plnění povinností uložených v § 63; za tím účelem jsou právnické nebo
fyzické osoby uvedené v § 63 povinny umožnit nahlížet do potřebných dokladů a poskytovat
uvedeným zaměstnancům potřebnou součinnost. Jde-li o banky, týká se oprávnění kontrolovat
podle věty první jen povinností, které banka plní podle § 63 jako zaměstnavatel osoby, jejíž
údaje se pro nárok nebo výši dávky zjišťují. Věta druhá platí obdobně pro oprávnění
kontrolovat státní orgán, který plní povinnosti podle § 63 jako zaměstnavatel osoby, jejíž
údaje se pro nárok nebo výši dávky zjišťují.
(3) Zaměstnancům právnických nebo fyzických osob uvedených v § 63, kteří nesplní
nebo poruší povinnosti uložené v odstavci 2, může zaměstnanec zařazený v orgánu státní
sociální podpory uvedeném v odstavci 1 pověřený provedením kontroly uložit pořádkovou
pokutu až do výše 2 000 Kč, a to i opětovně. Pořádkovou pokutu lze uložit ve lhůtě jednoho
roku ode dne, kdy k nesplnění povinnosti došlo.
(4) Pořádkovou pokutu uloženou podle odstavce 3 vybírá orgán státní sociální
podpory, jehož zaměstnanec pořádkovou pokutu uložil. Příjem z pokut je příjmem státního
rozpočtu.
K části sedmnácté:
Ustanovení lesního zákona
§ 50
(1) Ministerstvo životního prostředí v rámci výkonu vrchního státního dozoru26)
dozírá, jak orgány státní správy, právnické a fyzické osoby dodržují ustanovení tohoto
zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jeho základě.
Je oprávněno ukládat opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
(2) Pracovníci vykonávající vrchní státní dozor jsou oprávněni při plnění svých úkolů
vstupovat na pozemky, do objektů a zařízení, pokud k tomu není třeba oprávnění podle
zvláštních předpisů,27) zjišťovat a ověřovat potřebné skutečnosti, požadovat potřebné údaje
a vysvětlení a nahlížet do příslušných dokladů. Přitom jsou povinni zachovávat státní,
hospodářské a služební tajemství o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu své
činnosti, a vykazovat se průkazem orgánu, z jehož pověření vykonávají státní dozor. Jsou
oprávněni nosit služební stejnokroj.
_______________________
Poznámka pod čarou č. 27
27) Zákon č. 169/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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K části osmnácté:
Ustanovení zákona o pozemních komunikacích
§ 41
Státní dozor
(1) Státní dozor na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných
účelových komunikacích vykonávají silniční správní úřady v rozsahu své působnosti.
Ministerstvo dopravy vykonává státní dozor v oblasti poskytování evropské služby
elektronického mýtného, v oblasti poskytování služby inteligentního dopravního systému
a vrchní státní dozor nad výkonem státního dozoru prováděného příslušnými silničními
správními úřady.
(2) Osoba pověřená výkonem státního dozoru dozírá, zda vlastníci (správci)
a uživatelé pozemních komunikací, poskytovatelé evropského mýtného podle § 22d odst. 1
nebo poskytovatelé služby inteligentního dopravního systému plní povinnosti stanovené tímto
zákonem. Zjistí-li pověřená osoba při výkonu státního dozoru porušení povinností
stanovených tímto zákonem, podle potřeby a povahy zjištěných nedostatků písemně uloží
způsob a lhůtu odstranění těchto nedostatků a jejich příčin.
(32) Zjistí-li osoba pověřená výkonem státního dozoru při výkonu dozoru závažné
závady ve stavebním stavu nebo v dopravně technickém stavu pozemní komunikace, které
bezprostředně ohrožují uživatele nebo pozemní komunikaci, je oprávněna písemně nařídit
vlastníku této pozemní komunikace okamžité zastavení nebo omezení jejího užívání
a vyrozumí o tom příslušný silniční správní úřad, který je povinen ve lhůtě dvou dnů zahájit
příslušné správní řízení.
(43) Osoba pověřená výkonem státního dozoru je povinna prokázat se průkazem, který
musí obsahovat její jméno, příjmení a věcný i územní rozsah jejího oprávnění. Vzor tohoto
průkazu stanoví prováděcí předpis.
(3) Pověření k výkonu státního dozoru nebo k výkonu vrchního státního dozoru
ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru spadá.
Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis.
(54) Na osoby pověřené výkonem vrchního státního dozoru se vztahují při výkonu
dozoru oprávnění a povinnosti podle odstavců 2, 3 a 4.
(65) Ostatní práva a povinnosti osob pověřených výkonem státního dozoru jsou
stanoveny zvláštním předpisem.18)
§ 42
Pořádková pokuta
(1) Vlastníku (správci) nebo uživateli pozemní komunikace, který nesplní písemný
příkaz daný mu při výkonu státního dozoru osobou pověřenou výkonem státního dozoru podle
§ 41 odst. 2 nebo 3, může silniční správní úřad uložit pořádkovou pokutu do 100 000 Kč.
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(2) Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně, nebyl-li písemný příkaz splněn ani ve
lhůtě nově stanovené silničním správním úřadem. Úhrn takto uložených pořádkových pokut
nesmí přesáhnout částku 300 000 Kč.
(3) Řízení o uložení pořádkové pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne nesplnění uložené
povinnosti.
(4) Pořádková pokuta uložená Ministerstvem dopravy je příjmem státního rozpočtu,
pořádková pokuta uložená jiným silničním správním úřadem je příjmem rozpočtu, z něhož je
hrazena činnost tohoto úřadu.
§ 46
Zmocňovací ustanovení
(1) Vláda stanoví nařízením výši časových poplatků podle § 21 odst. 3, výši bonusu
podle § 21d odst. 3 a výši sazeb mýtného podle § 22 odst. 5. Vláda může nařízením stanovit
výši slevy na mýtném, podmínky uplatnění slevy na mýtném a postup při uplatnění slevy na
mýtném podle § 22 odst. 3.
(2) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 4, § 8 odst. 3, § 9 odst.
4, § 10 odst. 5, § 12a odst. 3 § 16 odst. 3, § 18g odst. 7, § 18i odst. 4, § 18j odst. 5, § 20 odst.
1, § 21a odst. 5, § 21c odst. 2, 4 a 8, § 21d odst. 2, § 21e písm. b), § 22 odst. 5 a 8, § 22a odst.
3, § 22c odst. 2 písm. f), § 22c odst. 7, § 22d odst. 8, § 22i odst. 4, § 22j odst. 1 písm. c), § 22j
odst. 3, § 24 odst. 9, § 25 odst. 13, § 25 odst. 15, § 27 odst. 6, § 29a odst. 8, § 36 odst. 8, § 37
odst. 1, § 38b odst. 6, § 38d odst. 5 a § 41 odst. 4 § 41 odst. 3.
K části devatenácté:
Ustanovení atomového zákona
§ 18
Povinnosti z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní
připravenosti
(1) Držitel povolení je dále povinen
a) sledovat, měřit, hodnotit, ověřovat a zaznamenávat veličiny, parametry a skutečnosti
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní
připravenosti v rozsahu stanoveném prováděcími předpisy,
b) vést evidenci a provádět kontrolu jaderných materiálů a dokumenty o tom archivovat
a ohlašovat Úřadu způsobem stanoveným prováděcím předpisem a ohlašovat Úřadu
výsledky fyzické inventury a materiálové bilance jaderných materiálů a každou změnu
v evidenci jaderných materiálů,
c) vést a uchovávat evidenci zdrojů ionizujícího záření, objektů, materiálů, činností, veličin
a parametrů a dalších skutečností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační
ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti a evidované údaje předávat Úřadu
způsobem stanoveným prováděcím předpisem,
d) omezovat produkci radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva na nezbytnou
míru,
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e) vypracovávat a předávat právnické osobě oprávněné k ukládání radioaktivních odpadů
podle § 26 údaje o krátkodobé a dlouhodobé tvorbě radioaktivních odpadů, vyhořelého
jaderného paliva a další podklady pro stanovení výše a způsobu odvádění prostředků na
jaderný účet,
f) vést evidenci radioaktivních odpadů podle druhů odpadů takovým způsobem, aby byly
zřejmé všechny charakteristiky důležité pro zajištění bezpečného nakládání s nimi,
g) umožnit vstup a poskytovat potřebnou součinnost pro výkon kontrolní činnosti
inspektorům Mezinárodní agentury pro atomovou energii a inspektorům Evropské
komise42) podle § 39 odst. 5 4 a osobám přibraným Úřadem k posouzení odborné stránky
kontrolované činnosti,
h) pro zajištění vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie
z provozu, pokud odhad celkových nákladů na vyřazování ověřený Správou úložišť
radioaktivních odpadů (dále jen „Správa“) přesáhne 300 000 Kč, vytvářet rovnoměrně
rezervu10) tak, aby peněžní prostředky vedené na vázaném účtu byly k dispozici pro
potřeby přípravy a realizace vyřazování z provozu v potřebném čase a výši v souladu
s Úřadem schváleným návrhem k vyřazování. V případě, že odhad celkových nákladů na
vyřazování přesáhne 1 mld. Kč, je držitel povolení povinen ukládat peněžní prostředky ve
výši této rezervy na vázaný účet u banky v České republice. Výnosy prostředků vázaného
účtu jsou příjmem tohoto vázaného účtu. Rezerva je výdajem na dosažení, zajištění
a udržení příjmu10). Prováděcí právní předpis stanoví způsob tvorby rezervy. Peněžní
prostředky vedené na vázaném účtu lze použít pouze na přípravu a realizaci vyřazování
z provozu, čerpání těchto prostředků podléhá schválení Správou. Povinnost tvorby rezervy
na vyřazování z provozu se nevztahuje na organizační složky státu11) a státní příspěvkové
organizace11a), veřejné vysoké školy11b), organizační složky a příspěvkové organizace
zřizované územními samosprávnými celky11c),
i) zajistit soustavný dohled nad dodržováním jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické
ochrany a havarijní připravenosti, včetně ověřování havarijní připravenosti,
j) zajistit pro pracovníky kategorie A vstupní preventivní lékařské prohlídky a nejméně
jednou ročně periodické preventivní lékařské prohlídky a v případech, kdy podle
posouzení ozáření Úřadem došlo k překročení limitů ozáření, zajistit mimořádnou
preventivní lékařskou prohlídku a následnou preventivní lékařskou prohlídku11d), pokud je
Úřadem doporučena, a dále pro zaměstnance, kteří vykonávají činnosti mající
bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, zajistit ověřování psychické způsobilosti.
Náklady preventivních lékařských prohlídek hradí zaměstnavatel, pokud zvláštní právní
předpis nestanoví jinak. Držitel povolení je dále povinen pravidelně informovat

42)
10)
11)
11a)
11b)
11c)
11d)

Čl. 81 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů.
§ 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích.
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona
č. 320/2001 Sb.
§ 84 odst. 1 písm. v) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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k)
l)

m)

n)

o)
p)
q)

zdravotnické zařízení zajišťující závodní preventivní péči o obdržených osobních dávkách
pracovníků,
zajistit těhotným nebo kojícím ženám pracujícím v kontrolovaném pásmu podmínky
zajišťující pro plod nebo kojence stejný stupeň radiační ochrany jako pro každého
jednotlivce z obyvatelstva,
ověřovat bezpečnostní způsobilost způsobem podle zvláštního právního předpisu1c) u osob
vykonávajících citlivé činnosti podle § 2a a ověřovat bezúhonnost zaměstnanců a osob
nakládajících s jaderným materiálem I. a II. kategorie, zajišťujících fyzickou ochranu
jaderných zařízení a jaderných materiálů, vstupujících bez doprovodu do vnitřního
prostoru jaderných zařízení a zajistit, aby jen tyto osoby vykonávaly, řídily a kontrolovaly
uvedené činnosti a vstupovaly do vnitřního a chráněného prostoru jaderného zařízení,
ověřovat bezúhonnost zaměstnanců a osob nakládajících s jaderným materiálem
III. kategorie nebo vstupujících bez doprovodu do střeženého a chráněného prostoru
jaderného zařízení a zajistit, aby jen tyto osoby vykonávaly uvedené činnosti a vstupovaly
do střeženého a chráněného prostoru jaderného zařízení,
pozastavit oprávnění nakládat s jaderným materiálem nebo vstupovat do jaderného
zařízení zaměstnanci okamžikem, kdy se dozví, že bylo proti němu zahájeno trestní řízení
pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s vykonávanou
činností, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně,
zajistit systém vzdělávání a ověřování způsobilosti zaměstnanců podle významu jimi
vykonávané práce,
předávat Úřadu a Evropské komisi údaje požadované tímto zákonem a předpisy
Evropských společenství; okruh údajů, způsob a formu předávání stanoví prováděcí
právní předpis,
vybavit radiační pracovníky kategorie A, kteří pracují v kontrolovaném pásmu jiného
držitele povolení, osobními radiačními průkazy vydanými Úřadem a pravidelně
aktualizovat údaje v nich uvedené v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím
právním předpisem.

(2) Zvláštní odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí
a) odborná schopnost fyzických osob ověřená státní zkušební komisí vyžadovaná pro
činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost jaderných zařízení. Státní
zkušební komisi ustavuje a jejího předsedu a členy jmenuje předseda Úřadu,
b) odborná schopnost fyzických osob ověřená odbornou zkušební komisí Úřadu vyžadovaná
pro vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany stanovených
prováděcím předpisem.
(3) Činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, mohou vykonávat pouze
fyzické osoby zdravotně a psychicky způsobilé, se zvláštní odbornou způsobilostí a kterým
byla Úřadem na žádost držitele povolení udělena oprávnění k daným činnostem.
(4) Vykonávat činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany stanovené prováděcím
předpisem mohou pouze fyzické osoby, jejichž znalost zásad a postupů radiační ochrany byla
ověřena odbornou zkušební komisí Úřadu a kterým bylo Úřadem vydáno oprávnění k dané
činnosti.
(5) Činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité
z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci, odbornou přípravu, způsob jejich
ověřování a udělování oprávnění pro osoby oprávněné vykonávat činnosti podle odstavců
3 a 4 (dále jen „vybraní pracovníci“) stanoví prováděcí předpis.
1c)

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
47

(6) Držitel povolení, který provozuje kontrolované pásmo, ve kterém pracují i pracovníci
kategorie A jiného držitele povolení, kontroluje před započetím prací jejich osobní radiační
průkaz a doplňuje do něj údaje v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním
předpisem.
(7) Při uznávání odborné kvalifikace pro výkon činností, pro které tento zákon vyžaduje
zvláštní odbornou způsobilost, postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace6a).
Rozhodnutí Úřadu o uznání odborné kvalifikace je dokladem o zvláštní odborné způsobilosti
podle tohoto zákona.
Hlava šestá
Výkon státního dozoru a pokuty
§ 39
Kontrolní činnost
(1) Úřad kontroluje dodržování tohoto zákona a dalších předpisů vydaných na jeho
základě předpisů vydaných k jeho provedení a povinností uložených na jejich základě.
Úřad vykonává kontrolu u osob, kterým bylo vydáno povolení podle § 9 odst. 1 nebo splnily
ohlašovací povinnost podle § 21 odst. 2, u osob vykonávajících činnosti související
s využíváním jaderné energie a činnosti vedoucí k ozáření, které nevyžadují povolení ani
ohlášení, u osob odpovědných za přípravu nebo za provádění zásahů ke snížení přírodního
ozáření nebo ozáření v důsledku radiačních nehod a u osob, u nichž lze důvodně
předpokládat, že neoprávněně využívají jadernou energii nebo vykonávají činnosti vedoucí
k ozáření, vykonávají činnosti vedoucí k ozáření nebo další činnosti vyžadující povolení
podle tohoto zákona, a u osob, u nichž je důvodné podezření, že porušují závazky
vyplývající z mezinárodních smluv, které se týkají využívání jaderné energie a ionizujícího
záření a kterými je Česká republika vázána, a u výrobců, dovozců a dodavatelů stavebních
materiálů a vod.
(2) Kontrolními pracovníky Úřadu jsou inspektoři jaderné bezpečnosti a inspektoři
radiační ochrany (dále jen „inspektor“) Kontrolujícími Úřadu jsou inspektoři. Inspektorem
může být pouze osoba způsobilá k právním úkonům, která má vysokoškolské vzdělání
příslušného směru a tři roky odborné praxe. Inspektor musí být odborně způsobilý v jím
kontrolované oblasti, bezúhonný podle § 11 a bezpečnostně způsobilý podle zvláštního
právního předpisu1c) v případě vykonávání citlivých činností podle § 2a. Inspektory jmenuje
předseda Úřadu.
(3) Inspektoři kontrolují, zda osoby uvedené v odstavci 1 dodržují ustanovení tohoto
zákona a prováděcích předpisů a zda dodržují předmět a rozsah vydaného povolení, včetně
stanovených podmínek.
(4) (3) Inspektoři a předseda Úřadu jsou oprávněni se účastnit šetření a likvidace
událostí důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany
a havarijní připravenosti, včetně neoprávněného nakládání s jadernými položkami nebo
zdroji ionizujícího záření. Inspektoři v rámci kontrolní činnosti a předseda Úřadu jsou
oprávněni, vedle práv vyplývajících ze zvláštních předpisů37),

1c)
37)

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.
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a) vstupovat kdykoliv do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor
kontrolovaných osob, kde se provádějí činnosti související s využíváním jaderné energie
nebo činnosti vedoucí k ozáření,
b) provádět kontrolu dodržování požadavků a podmínek jaderné bezpečnosti, radiační
ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti a stavu jaderného zařízení, dodržování
limitů a podmínek a provozních předpisů a technických požadavků na technickou
bezpečnost vybraných zařízení,
c) požadovat důkazy o plnění všech stanovených povinností při zajišťování jaderné
bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany, havarijní připravenosti jaderného zařízení
a technické bezpečnosti vybraných zařízení,
d) provádět měření a odebírat u kontrolovaných osob vzorky potřebné pro kontrolu
dodržování tohoto zákona a dalších předpisů vydaných na jeho základě,
e) provádět fyzickou kontrolu jaderných položek nebo zdrojů ionizujícího záření, včetně
kontroly jejich evidence,
f) prověřovat odbornou způsobilost a zvláštní odbornou způsobilost podle tohoto zákona,
g) účastnit se šetření a likvidace událostí důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační
ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti, včetně neoprávněného nakládání s
jadernými položkami nebo zdroji ionizujícího záření.
(5) (4) Provádět fyzickou kontrolu jaderných položek a kontrolu jejich evidence jsou
oprávněni v doprovodu inspektorů Úřadu též inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou
energii v souladu s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána2) vázána2)
a inspektoři Evropské komise. Prověřování plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy
o všeobecném zákazu jaderných zkoušek provádí inspektoři pověření podle této Smlouvy.
Způsob provedení kontroly se řídí ustanovením této Smlouvy.
(6) (5) Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se postup při kontrolní činnosti zvláštním
zákonem37).
§ 40
Opatření k nápravě
(4) Zjistí – li Úřad nedostatky v činnosti kontrolované osoby, je oprávněn
a) uložit kontrolované osobě ve stanovené lhůtě zjednat nápravu,
b) uložit kontrolované osobě provedení technických kontrol, revizí nebo zkoušek
provozní způsobilosti zařízení, jejich částí, systému nebo jejich souborů, pokud je to
nezbytné pro ověření jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, a dále monitorování
a provedení zásahů k omezení nebo likvidaci přetrvávajícího ozáření, nebo
c) odebrat oprávnění zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanci kontrolované osoby,
který závažně porušil své povinnosti nebo který nesplňuje podmínky odborné, zdravotní
nebo psychické způsobilosti. Zjistí-li inspektor nedostatky v činnosti u kontrolované osoby,
je oprávněn podle povahy zjištěného nedostatku
a) vyžadovat, aby kontrolovaná osoba ve stanovené lhůtě zjednala nápravu,
b) uložit kontrolované osobě provedení technických kontrol, revizí nebo zkoušek provozní
způsobilosti zařízení, jejich částí, systému nebo jejich souborů, pokud je to nezbytné pro
2)

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 61/1974 Sb., o Smlouvě o nešíření jaderných
zbraní.
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 62/1974 Sb., o Smlouvě o zákazu umisťování
jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na dně moří a oceánů a v jeho
podzemí.
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ověření jaderné bezpečnosti radiační ochrany, a dále monitorování a provedení zásahů
k omezení nebo likvidaci přetrvávajícího ozáření,
c) odebrat oprávnění zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanci kontrolované osoby, který
závažně porušil své povinnosti nebo který nevyhovuje odborné, zdravotní nebo psychické
způsobilosti,
d) navrhnout uložení pokuty.
(5) Úřad je oprávněn v případě nebezpečí z prodlení nebo při vzniku nežádoucích
skutečností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany
a havarijní připravenosti vydat předběžné opatření38) ukládající kontrolované osobě snížit
výkon nebo zastavit provoz jaderného zařízení, zastavit montáž součástí nebo systémů
jaderného zařízení, zákaz nakládání s jadernými položkami, zdroji ionizujícího záření nebo
radioaktivními odpady nebo povinnost strpět, aby s nimi na její náklady nakládala jiná osoba.
K části dvacáté:
Ustanovení zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
ČÁST ČTVRTÁ
DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA
§ 28
(1) Dozoru podléhají všechny fyzické nebo právnické osoby, které jakkoli nakládají se
stanovenými látkami, které vyrábí určité organické chemické látky, nebo u kterých je
důvodné podezření, že s takovými látkami nakládají (dále jen "kontrolovaná osoba"). Dozoru
podléhají všechny fyzické nebo právnické osoby, které nakládají se stanovenými
látkami, které vyrábí určité organické chemické látky, nebo u kterých je důvodné
podezření, že s takovými látkami nakládají.
(2) Kontrolovaná osoba je povinna umožnit kontrolním pracovníkům pořízení
fotodokumentace zařízení sloužícího k výrobě, zpracování a spotřebě stanovených látek,
jakož i místa pro jejich skladování a místa, v nichž je s nimi manipulováno. Kontrolujícími
jsou inspektoři, které jmenuje předseda Úřadu.
(3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, mají kontrolní pracovníci a kontrolované osoby
práva a povinnosti stanovené zvláštním zákonem3).
§ 29
(1) Výkonu dozoru se spolu s kontrolními pracovníky inspektory mohou účastnit
mezinárodní inspektoři v souladu s inspekčním mandátem Organizace pro zákaz chemických
zbraní2). Na základě tohoto inspekčního mandátu mají mezinárodní inspektoři právo přístupu
k požadovanému místu dozoru s cílem zjistit skutečnosti vztahující se k Úmluvě.
(2) Kontrolované osoby jsou povinny zpřístupnit mezinárodním inspektorům veškeré
doklady vztahující se ke kontrole, jakož jim i umožnit prohlídku provozu a odběr vzorků,
případně pořídit fotodokumentaci.
38)
3)

§ 43 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
§ 8 až 12 a § 14 až 19 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších
předpisů.
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(3) Kontrolovaná osoba je oprávněna ponechat si části všech odebraných vzorků nebo
odebrat duplicitní vzorky a být přítomna jejich analýze na místě.
(4) Úřad oznámí kontrolované osobě zahájení výkonu dozoru mezinárodními inspektory
předem, a to nejpozději do 12 hodin před plánovaným příjezdem mezinárodních inspektorů.
Zahájení výkonu dozoru, kterým bude mezinárodními inspektory ověřována správnost údajů
předaných kontrolovanou osobou, oznámí Úřad kontrolované osobě nejpozději 48 hodin před
jeho zahájením. Úřad oznámí kontrolované osobě termín výkonu dozoru mezinárodními
inspektory neprodleně poté, co o něm obdrží informaci od Organizace pro zákaz
chemických zbraní.
§ 30
Výkon dozoru podle § 28 a 29 v objektech a zařízeních Ministerstva obrany, Ministerstva
vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Bezpečnostní informační služby provádí Úřad způsobem
předem dohodnutým s těmito orgány.
Zrušen
§ 31
Zaměstnanci Úřadu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se
dozvěděli v souvislosti s prováděním dozoru podle tohoto zákona, a to i když přestali být
zaměstnanci tohoto úřadu. Této povinnosti mohou být písemně zproštěni z vážných důvodů
předsedou Úřadu.
K části dvacáté první:
Ustanovení zákona o technických požadavcích na výrobky
HLAVA III
Státní zkušebnictví
§ 11
Autorizace
(1) Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí pověření právnické osoby
k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování činností souvisejících
s jejich výrobou, popřípadě s jejich opakovaným použitím, a vymezených v technických
předpisech (dále jen "autorizovaná osoba"). Autorizaci pro činnost podle tohoto zákona
uděluje ve vymezeném rozsahu Úřad rozhodnutím na základě žádosti, která musí být
doložena doklady o plnění podmínek autorizace stanovených tímto zákonem a nařízeními
vlády. V případě žádosti o autorizaci k posuzování shody u výrobků stanovených nařízením
vlády je součástí žádosti popis postupů a dalších činností při posuzování shody. Úřad
zajišťuje dodržování jednotného postupu autorizovaných osob při jejich činnosti.
(2) Úřad vydá rozhodnutí o autorizaci, pokud žadatel o autorizaci splňuje všechny
podmínky k řádnému zajištění činnosti při posuzování shody stanovené nařízením vlády
vydaným k provedení zákona. Pokud nařízení vlády tyto podmínky nestanoví, Úřad vydá
rozhodnutí o autorizaci, splňuje-li žadatel o autorizaci nezbytné podmínky, kterými jsou
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a) odborná úroveň ve vztahu k procesu posuzování shody,
b) neexistence finančních nebo jiných zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky činnosti
autorizované osoby,
c) vybavení vlastními zařízeními k technickým a administrativním úkonům a přístupnost
k zařízení pro speciální posuzování,
d) existence nezbytného počtu zaměstnanců s odborným výcvikem, znalostmi a schopnostmi,
e) existence závazku zaměstnanců k mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvídají při
činnosti autorizované osoby,
Při rozhodování o autorizaci lze využít zjištění prokázaných při akreditaci (§ 14 až 16).
(3) Autorizovaná osoba je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o autorizaci
uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu.
(4) Úřad kontroluje, zda autorizované osoby dodržují ustanovení tohoto zákona
a nařízení vlády. Pověření zaměstnanci Úřadu a jím přizvané osoby jsou oprávněni vstupovat
do objektů autorizovaných osob a vyžadovat předložení dokumentace související s činností
autorizované osoby. Při vyžadování informací a dokumentace k provedení kontroly Úřad
nebo jím přizvané osoby nemohou požadovat poskytnutí informací a dokumentů, které již
Úřad nebo přizvané osoby obdržely při provádění předchozích kontrol v souvislosti
s provedením autorizace, nedošlo-li ke změně jejich obsahu. Nejde-li o výjimku podle věty
třetí, jsou zaměstnanci autorizované osoby povinni na žádost dokumentaci předložit.
(5) Neplní-li autorizovaná osoba povinnosti stanovené v tomto zákoně nebo na jeho
základě, změní-li se skutečnosti, na jejichž základě bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci,
zanikne-li potřeba existence autorizované osoby nebo pokud o to autorizovaná osoba požádá,
Úřad rozhodne o
a) pozastavení účinnosti rozhodnutí o autorizaci,
b) změně rozhodnutí o autorizaci, nebo
c) zrušení rozhodnutí o autorizaci.
(6) V rozhodnutí o pozastavení účinnosti rozhodnutí o autorizaci podle odstavce
5 písm. a) stanoví Úřad lhůtu pro zjednání nápravy. Zjedná-li autorizovaná osoba nápravu,
sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Úřadu. Shledá-li Úřad zjednání nápravy za
dostačující, zruší rozhodnutí o pozastavení účinnosti rozhodnutí o autorizaci. Jestliže
autorizovaná osoba ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, rozhodne Úřad o změně či zrušení
rozhodnutí o autorizaci.
(7) V případě zrušení rozhodnutí o autorizaci je autorizovaná osoba povinna po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí předat Úřadu veškeré dokumenty, týkající se posuzování shody
prováděné touto osobou. V případě změny nebo pozastavení účinnosti rozhodnutí o autorizaci
je autorizovaná osoba povinna po nabytí právní moci takového rozhodnutí předat dokumenty
podle věty první Úřadu, pokud o to Úřad požádá.
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(8) Autorizace, jejich rozsah a změny se zveřejňují oznámením ve Věstníku Úřadu.
(9) Autorizované osoby se stávají notifikovanými osobami oznámením podle
§ 7 odst. 7 písm. b) nebo v případech stanovených nařízením vlády uplynutím stanovené lhůty
od oznámení, pokud Evropská komise nebo ostatní členské státy Evropské unie v této lhůtě
nevznesly námitky proti tomuto oznámení, a mohou vykonávat činnost notifikované osoby
ode dne doručení sdělení Úřadu, že byly notifikovány.
(10) Pokud tak vyplývá z mezinárodní smlouvy, mohou plnit úkoly autorizovaných
osob též zahraniční osoby oznámené v rámci této smlouvy, o kterých Úřad zveřejní informaci
ve Věstníku Úřadu s vymezením rozsahu jejich činností při posuzování shody výrobků.
§ 18
Dozor
(1) Dozor nad tím, zda stanovené výrobky jsou uváděny a dodávány na trh nebo
do provozu v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem a zda výrobky nejsou
neoprávněně opatřovány označením CE podle přímo použitelného předpisu Evropských
společenství1a), nebo jiným stanoveným označením podle tohoto zákona, provádí Česká
obchodní inspekce4), nebo v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy
a) Český báňský úřad4a),
b) Drážní úřad4b),
c) popřípadě další úřad, pokud tak zvláštní zákon stanoví
(dále jen "orgány dozoru").
(2) Orgány dozoru mohou kromě pravomocí kontrolních orgánů podle zákona o státní
kontrole nebo podle zvláštních právních předpisů4c)
a) odebírat za náhradu od kontrolovaných osob potřebné vzorky výrobků nebo vzorek ze série
výrobku k posouzení, zda tyto výrobky splňují požadavky tohoto zákona nebo přímo
použitelného předpisu pros tavební výrobky, nestanoví-li zvláštní zákon jinak4d); za odebrané
vzorky výrobků se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou se výrobek
v okamžiku odebrání vzorku nabízí; náhrada se neposkytne, jestliže se jí kontrolovaná osoba
vzdá; nárok na náhradu nevzniká, pokud jde o výrobek, který nesplňuje požadavky stanovené
tímto zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení, nebo přímo použitelným předpisem pro
stavební výrobky,
a) b) provádět rozbory nebo zajistit provedení rozborů k ověření toho, zda výrobky plní
požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky; provedení
1a)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví
požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení
(EHS) č. 339/93.
4)
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
4a)
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů.
4b)
Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
4c)
Například zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
4d)
§ 21 zákona č. 61/1988 Sb.
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těchto rozborů se zajišťuje u příslušných orgánů nebo osob; pokud bylo rozborem zjištěno,
že výrobek nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu
pro stavební výrobky, hradí náklady na provedení rozboru kontrolovaná osoba,
b) c) uložit kontrolovaným osobám, aby ve stanovené lhůtě odstranily zjištěné nedostatky,
jejich příčiny a škodlivé následky nebo aby k jejich odstranění neprodleně provedly nezbytná
opatření k nápravě; s ohledem na vážnost zjištěného rizika může orgán dozoru uložit těmto
osobám povinnost informovat orgán dozoru o provedených opatřeních,
c) d) uložit kontrolovaným osobám povinnost bezodkladně informovat o nebezpečí osoby,
které by mohly být vystaveny nebezpečí plynoucímu z výrobku.
(3) Orgán dozoru může, má-li důvodné pochybnosti, že stanovený výrobek nesplňuje
technické požadavky stanovené v příslušném nařízení vlády podle § 12 odst. 1 písm. b),
požadovat od autorizované osoby informace a dokumenty, týkající se posuzování shody
tohoto výrobku, včetně certifikátu vydaného podle § 11a odst. 2 písm. c) bodu 1, technické
dokumentace a protokolů o zkouškách. Kromě toho může dát orgán dozoru autorizované
osobě podnět, aby přezkoumala certifikát vydaný podle § 11a odst. 2 písm. c) bodu 1.
V případě, že se prokáže, že stanovený výrobek nesplňuje požadavky podle věty první, orgán
dozoru oznámí tuto skutečnost příslušné autorizované osobě. Zároveň jí může uložit, aby
odebrala certifikát vydaný podle § 11a odst. 2 písm. c) bodu 1.
(4) Má-li orgán dozoru důvodné pochybnosti, že stavební výrobek s označením CE
nesplňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky, může
požadovat od příslušného oznámeného subjektu informace a dokumenty, týkající se posouzení
a ověření stálosti vlastností tohoto výrobku, včetně vydaného osvědčení, technické
dokumentace a protokolů o zkouškách. Pokud orgán dozoru zjistí, že stavební výrobek
s označením CE nesplňuje požadavky podle odstavce 1, informuje o tom oznámený subjekt,
který se podílel na posouzení a ověření stálosti vlastností tohoto výrobku.
(5) Pokud se v přímo použitelném předpisu pro stavební výrobky mluví o příslušném
vnitrostátním orgánu16), je tímto orgánem v České republice orgán dozoru.
§ 19a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) zneužije označení CE nebo jiné stanovené označení, certifikát anebo jiný dokument podle
tohoto zákona anebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky, nebo certifikát anebo
jiný dokument podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky
padělá nebo pozmění,
b) v rozporu s § 4 odst. 2 označí dokument značkou ČSN,
c) rozmnoží nebo rozšíří českou technickou normu nebo její část v rozporu s § 5 odst. 8,
d) provede činnost při posouzení shody, vyhrazenou pro účely tohoto zákona autorizované
osobě, bez autorizace podle § 11 odst. 1,
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e) v rozporu s § 16 odst. 1 vystupuje jako akreditovaný subjekt posuzování shody bez udělené
akreditace nebo mimo rozsah udělené akreditace,
f) nesplní některé z ochranných opatření vydaných podle § 18a odst. 1, 3 nebo 4, nebo
g) nesplní některou z povinností uložených orgánem dozoru podle § 18 odst. 2 písm. c) nebo
d) b) nebo c).
(2) Autorizovaná osoba se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou
z povinností podle § 11 odst. 7 nebo § 11a odst. 2.
(3) Výrobce, dovozce, zplnomocněný zástupce nebo distributor se dopustí správního
deliktu tím, že uvede na trh nebo do provozu anebo distribuuje stanovené výrobky
a) bez označení CE nebo jiného stanoveného označení nebo dokumentu stanoveného
nařízením vlády, nebo
b) s označením nebo dokumentem, které jsou v rozporu s § 13.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako
a) dovozce nesplní povinnost podle § 13 odst. 1 věty druhé,
b) distributor nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 9,
c) výrobce nebo dovozce nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 10,
d) výrobce, dovozce nebo distributor nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 11,
e) výrobce, dovozce, distributor nebo zplnomocněný zástupce nesplní povinnost podle § 13
odst. 12, nebo
f) dovozce nebo distributor nesplní povinnost podle § 13 odst. 13.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako
a) výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce podle přímo použitelného předpisu pro
stavební výrobky nesplní některou z povinností podle přímo použitelného předpisu pro
stavební výrobky, nebo
b) distributor podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky nesplní některou
z povinností podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky.
(6) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 11b odst. 1 provede činnosti oznámeného subjektu bez oprávnění,
b) jako oznámený subjekt nesplní některou z informačních povinností oznámeného subjektu
podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky,
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c) jako oznámený subjekt v rozporu s přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky
vydá osvědčení bez splnění podmínek podle přímo použitelného předpisu pro stavební
výrobky, nebo
d) nesplní povinnost omezit, pozastavit platnost nebo odejmout osvědčení podle přímo
použitelného předpisu pro stavební výrobky.
(7) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) nebo g) nebo odstavce
1 písm. f) nebo g) nebo odstavce 3,
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d) nebo e) nebo odstavce
6 písm. a),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2 nebo
odstavce 6 písm. b), c) nebo d),
d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 nebo 5.
K části dvacáté druhé:
Ustanovení zákona o zemědělství
§ 4a
Kontrola
(1) Ministerstvo je oprávněno provádět kontrolu
a) správnosti údajů fyzických a právnických osob uvedených v žádostech podávaných
ministerstvu podle tohoto zákona,
b) plnění povinností a podmínek uživateli půdního bloku, případně dílu půdního bloku,
a chovateli, kteří užívají druhy objektů, stanovených tímto zákonem (§ 3g, 3i, 3j, 3k, 3l,
3n, 3o, 3p),
c) plnění povinností a podmínek fyzickou nebo právnickou osobou při pěstování geneticky
modifikované odrůdy plodin stanovených tímto zákonem (§ 2i).
(2) Při výkonu kontroly podle odstavce 1 postupuje ministerstvo vůči fyzickým
a právnickým osobám (dále jen „kontrolované osoby“) podle zákona o státní kontrole50)
kontrolního řádu a podle tohoto zákona. Tím není dotčen výkon kontroly podle přímo
použitelných předpisů Evropských společenství upravujících společná pravidla pro režimy
přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky, podpory pro rozvoj venkova
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), společné organizace
zemědělských trhů51).
50)
51)

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009.
56

(3) Pokud doklady u kontrolovaných osob nepostačují k řádnému provedení kontroly,
je ministerstvo oprávněno požadovat doklady i od jiné osoby, a to v rozsahu nezbytném
pro ověření skutečností majících souvislost s činností kontrolovaných osob, která
je předmětem kontroly. Tato osoba je povinna ve stanovené lhůtě takové doklady ministerstvu
předložit, výkon kontroly ministerstvem umožnit a při něm spolupůsobit. Práva a povinnosti
ministerstva a této osoby se řídí zákonem o státní kontrole50) kontrolním řádem přiměřeně,
přičemž účel kontroly musí být naplněn při zajištění toho, aby práva a chráněné zájmy této
osoby byly dotčeny v nejmenší možné míře.
(4) Zaměstnanci ministerstva vykonávající kontrolu jsou mimo práv a povinností
stanovených podle zákona o státní kontrole50) při kontrole oprávněni
a) ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, a též totožnost
fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob
k zastupování,
b) pořizovat kopie nebo výpisy z písemných materiálů, které jsou předkládány při kontrole,
c) pořizovat kopie nebo výpisy záznamů dat na paměťových médiích prostředků výpočetní
techniky, které jsou předkládány při kontrole, a to včetně jejich zdrojových kódů,
d) pořizovat v souvislosti s prováděním kontroly fotodokumentaci,
e) seznamovat se s údaji přímo souvisejícími s vykonávanou kontrolou, které tvoří předmět
obchodního tajemství kontrolovaných osob; tyto informace nesmí ministerstvo
poskytnout třetím osobám,
f) v nezbytném rozsahu vjíždět dopravními prostředky na komunikační cesty, na pozemky
a do provozních a skladovacích prostor a zařízení souvisejících s činností kontrolovaných
osob.
(5) Zaměstnanci ministerstva vykonávající kontrolu se prokazují písemným
pověřením, v němž je vymezen předmět kontroly a okruh kontrolovaných osob.
(6) Zjistí-li ministerstvo při výkonu kontroly podle odstavce 1 skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou
v působnosti jiných organizačních složek státu, je povinno je těmto složkám oznámit.

(7) Ministerstvo při výkonu kontroly postupuje při nakládání s osobními údaji
fyzických osob podle zvláštního právního předpisu48).
(8) (4) Při výkonu kontroly může ministerstvo postupovat v součinnosti s celními
orgány.
(9) (5) Údaje potřebné pro evidenci ovocných sadů obhospodařovaných v režimu
intenzivního ovocnářství38) je oprávněn kontrolovat též Ústav. Odstavce 1 až 7 3 platí
obdobně.
(10) (6) Údaje podle § 4 odst. 2 je oprávněna kontrolovat též příspěvková organizace.
Odstavce 1 až 7 3 platí obdobně.
(11) (7) Kontrolu poradenských služeb podle přímo použitelného předpisu Evropských
společenství upravujícího podrobná pravidla podpor pro rozvoj venkova52) provádí pověřená
osoba, která vede registr poradců v zemědělství.
52)

Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla
pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.
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(12) (8) Kontrolu evidence zemědělského podnikatele (§ 2e až 2g) provádí příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností. Odstavce 1 až 7 3 platí obdobně.
(9) Na výkon kontroly prostřednictvím dálkového průzkumu Země, včetně
rychlých polních návštěv, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 69)
se nepoužije kontrolní řád; ustanovení kontrolního řádu o vstupu na pozemky
a o právech kontrolujícího se použijí přiměřeně.
§ 4c
Provádění kontrol plnění požadavků v oblasti řízení
(1) Kontrolu zákonných požadavků na hospodaření podle předpisů Evropských
společenství uvedených v přímo použitelném předpise Evropských společenství upravujícího
společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky54) provádí
podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího prováděcí pravidla
pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém55) příslušný
kontrolní orgán na základě jeho působnosti k provádění kontroly a dozoru stanovené
ve zvláštním předpise56).
(2) Příslušný kontrolní orgán56) zprávu o kontrole provedené podle přímo použitelného
předpisu Evropských společenství57) (dále jen „zpráva o kontrole“) vypracuje bezodkladně po
ukončení řízení o námitkách kontroly podle zákona o státní kontrole50) kontrolního řádu a
předá ji Fondu do konce lhůty stanovené přímo použitelným předpisem Evropských
společenství57). Nebyly-li námitky podle zákona o státní kontrole50) ve stanovené lhůtě
podány, příslušný kontrolní orgán56) zprávu o kontrole předá Fondu do konce lhůty stanovené
přímo použitelným předpisem Evropských společenství57) ode dne, kdy lhůta k podání
námitek marně uplynula. Zpráva o kontrole se předá v elektronické podobě podepsané
uznávaným elektronickým podpisem58) odpovědného pracovníka příslušného kontrolního
orgánu56).
(3) Zprávu o kontrole vypracuje příslušný kontrolní orgán56) samostatně za každou
provedenou kontrolu podle požadavků stanovených v příslušném předpisu Evropských
69)
54)
55)
56)

57)
58)

Čl. 35 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
Příloha č. II nařízení Rady (ES) č. 73/2009.
Čl. 2 bod 36 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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), ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).
Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém
podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
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společenství podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího
společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky.
(4) Zpráva o kontrole obsahuje vedle údajů stanovených přímo použitelným předpisem
Evropských společenství upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení
a integrovaný administrativní a kontrolní systém57)
a) výčet kontrolovaných požadavků podle příslušného předpisu Evropských společenství
uvedeného v přímo použitelném předpise Evropských společenství upravujícího společná
pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky54) bez ohledu
na to, zda bylo zjištěno jejich porušení nebo nikoliv; v případě, že bylo zjištěno porušení
kontrolovaného požadavku, příslušný kontrolní orgán uvede popis zjištěného porušení
kontrolovaného požadavku a dále uvede hodnocení
1. rozsahu porušení, a to ve stupních porušení malého, středního nebo velkého rozsahu,
2. závažnosti porušení, a to ve stupních porušení málo závažné, středně závažné nebo
vysoce závažné,
3. trvalosti porušení, a to ve stupních porušení odstranitelné nebo neodstranitelné,
4. zda bylo porušení nedbalostní nebo úmyslné podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení
a integrovaný administrativní a kontrolní systém59),
5. opakovanosti porušení, přičemž v případě opakovaného porušení téhož požadavku
uvede i rok, ve kterých byl tento požadavek v posledních třech letech porušen,
b) celkové hodnocení provedené kontroly s ohledem na zjištěná porušení podle písmene a);
příslušný kontrolní orgán56) v celkovém hodnocení uvede
1. celkové porušení příslušného předpisu Evropských společenství uvedeného v přímo
použitelném předpise Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro
režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky54), a to ve stupních
porušení zanedbatelné, malé, střední nebo velké na základě hodnocení rozsahu,
závažnosti a trvalosti porušení podle písmene a) bodů 1 až 3,
2. celkový počet úmyslných a celkový počet nedbalostních porušení,
3. celkový počet opakovaných porušení.
V případě, že není umožněna kontrola a nejedná se o zmaření kontroly podle přímo
použitelného předpisu Evropských společenství60), zpráva o kontrole obsahuje hodnocení
s nejvyšším stupněm rozsahu a závažnosti podle písmene a) bodů 1 a 2.
(5) Příslušný kontrolní orgán56) ověří v databázi osob podle § 3 odst. 9 u fyzické osoby
shodu jména, příjmení a rodného čísla, a u právnické osoby shodu názvu právnické osoby
a identifikačního čísla. U zahraniční právnické osoby, jíž nebylo přiděleno identifikační číslo,
se použije náhradního numerického identifikátoru, který zajistí jednoznačnost identifikace
kontrolované osoby.
(6) Ministerstvo poskytuje způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušným
kontrolním orgánům56) z databáze vedené podle § 3 odst. 9 údaje o výši a předmětu dotace
poskytnuté jednotlivým osobám, jakož i o podaných žádostech o poskytnutí dotace,
a to za účelem výběru těchto osob k provedení kontroly podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství61).

59)
60)
61)

Čl. 66 a 67 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
Čl. 44 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
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K části dvacáté třetí:
Ustanovení zákona o vysokých školách
§ 105
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v řízení ve věcech upravených tímto
zákonem podle obecných předpisů o správním řízení.26)
(2) Na výkon působnosti Akreditační komise a jejích pracovních skupin
se kontrolní řád28) nevztahuje.
_____________
26)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
28)
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

K části dvacáté čtvrté:
Ustanovení zákona o veterinární péči
§ 71
Přestupky
a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)
i)

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
nesplní nebo poruší povinnost chovatele stanovenou v § 4, § 5 odst. 1 písm. a) až d),
§ 5a odst. 1, § 6 odst. 1 až 4 a 7, § 7 nebo § 9 odst. 2 a 3,
nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti
živočišných produktů stanovené v § 20 odst. 4, § 21 odst. 1 až 4, 7, 9, 11 a 14,
§ 25 odst. 1, § 27a odst. 1, 3 a 4 nebo § 27b odst. 1 až 8,
nesplní nebo poruší povinnost stanovenou k ochraně před nákazami a nemocemi
přenosnými ze zvířat na člověka v § 11 odst. 1 a 3, § 12 odst. 1, § 14 odst. 1 nebo
§ 16 odst. 2, anebo povinnost chovatele stanovenou v § 5 odst. 1 písm. e) až h) nebo
§ 17a odst. 4,
nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 13 odst. 4, nesplní nebo poruší opatření
podle § 53 odst. 1 písm. f) podle § 53 odst. 1, anebo poruší zákaz uvedený
v § 56a odst. 4,
nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti
živočišných produktů stanovené v § 19 odst. 1 až 5 nebo § 20 odst. 1 až 3,
nesplní nebo poruší veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými
produkty, anebo veterinární podmínky dovozu a tranzitu veterinárního zboží z třetích
zemí a jeho vývozu do těchto zemí, stanovené v § 28 odst. 1 až 4, § 29 odst. 2,
§ 30 odst. 3, § 32 odst. 1, 4 a 7, § 34 odst. 2, § 36 odst. 4, § 38b odst. 1 nebo § 38c odst. 1
až 4,
nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavek stanovený předpisem Evropské unie
o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství21),
nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 40 odst. 1 a § 40 odst. 3 a 4 nebo § 42
odst. 3 písm. a),
vykonává činnost, k níž je třeba povolení orgánu veterinární správy, schválení tímto
orgánem nebo registrace u tohoto orgánu, bez tohoto povolení, tohoto schválení nebo této
registrace, vykonává činnost bez podání oznámení nebo ověření odborné způsobilosti
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podle zvláštního právního předpisu31), anebo vykonává činnost, k níž není odborně
způsobilá,
j) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené předpisy Evropské unie
na úseku veterinární péče, anebo nesplní závazné pokyny orgánu veterinární správy, nebo
k) nesplní nebo poruší povinnost vyplývající pro ni z mimořádných veterinárních opatření.
§ 72
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
a)
b)
c)

d)

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

k)
l)

m)

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
nesplní nebo poruší povinnost chovatele stanovenou v § 4, § 5 odst. 1 písm. a) až d)
a § 5 odst. 2 a 3, § 5a odst. 1 nebo § 6 odst. 1 až 4 a 7,
nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené pro přepravu zvířat a péči o ně
v průběhu přepravy v § 7 nebo § 8 odst. 1, 3 a 4,
nesplní nebo poruší povinnost pořadatele svodu zvířat stanovenou v § 9 odst. 2 a 3,
povinnost provozovatele cirkusu nebo jiného veřejného vystoupení se zvířaty stanovenou
v § 9 odst. 4, povinnost provozovatele shromažďovacího střediska stanovenou v § 9a
odst. 1 a 2 nebo povinnost obchodníka stanovenou v § 9b odst. 1,
nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti
živočišných produktů stanovené v § 20 odst. 4, § 21 odst. 2, 3 a 11, § 22 odst. 1 písm. d),
§ 24 odst. 1, § 25 odst. 1 až 4, § 26, § 27 odst. 1, § 27a odst. 1, 3 a 4 nebo § 27b odst. 1 až
4, 6 a 7,
nesplní nebo poruší povinnost stanovenou k ochraně před nákazami a nemocemi
přenosnými ze zvířat na člověka v § 11 odst. 1 a 3, § 12 odst. 1, § 14 nebo § 16 odst. 2,
anebo povinnost chovatele stanovenou v § 5 odst. 1 písm. e) až h) nebo § 17a odst. 4,
nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti
živočišných produktů stanovené v § 18 odst. 1, 2 a 4, § 21 odst. 14, § 22 odst. 1 písm. a)
až c) a e) až j) nebo § 23 odst. 1 až 3,
nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 39 odst. 3 a 4, § 39a odst. 2 a 3, § 40,
§ 41 odst. 1 až 4 nebo § 42 odst. 3 písm. a),
nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 13 odst. 4, nesplní nebo poruší opatření
podle § 53 odst. 1 písm. f) podle § 53 odst. 1, anebo poruší zákaz uvedený v § 56a
odst. 4,
nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti
živočišných produktů stanovené v § 19 odst. 1 až 5, § 20 odst. 1 až 3 nebo § 21 odst. 1, 4,
7 a 9,
nesplní nebo poruší veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými
produkty, anebo veterinární podmínky dovozu a tranzitu veterinárního zboží z třetích
zemí a jeho vývozu do těchto zemí, stanovené v § 28 odst. 1 až 4, § 29 odst. 2,
§ 30 odst. 3, § 32 odst. 1, 4 a 7, § 34 odst. 2, § 36 odst. 4, § 37 odst. 3, § 38b odst. 1 nebo
§ 38c odst. 1 až 4,
nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavek stanovený předpisem Evropské unie
o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství21),
vykonává činnost, k níž je třeba povolení orgánu veterinární správy, schválení tímto
orgánem nebo registrace u tohoto orgánu, bez tohoto povolení, tohoto schválení nebo této
registrace, vykonává činnost bez podání oznámení nebo ověření odborné způsobilosti
podle zvláštního právního předpisu31), anebo vykonává činnost, k níž není odborně
způsobilá,
nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené předpisy Evropské unie
na úseku veterinární péče, anebo nesplní závazné pokyny orgánu veterinární správy,
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n) nesplní nebo poruší povinnost vyplývající pro ni z mimořádných veterinárních opatření,
o) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 66a odst. 3 nebo § 66c odst. 4,
p) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 66 odst. 4, § 66a odst. 1 a 2, § 66b odst. 1
nebo § 66c odst. 1 až 3, nebo
q) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 66 odst. 1.
§ 76
(4) Správní řád se neuplatní v řízení o opatření podle § 13 odst. 3 a podle § 53 odst. 1
písm. f) podle § 53 odst. 1, které veterinární inspektor ústně oznámí povinné osobě; o svých
zjištěních a nařízených opatřeních pořídí zápis, jehož kopii předá povinné osobě. Tato osoba
může proti tomuto opatření podat námitky, a to do zápisu o tomto opatření, anebo písemně
nejpozději do 3 dnů ode dne sepsání zápisu. Podané námitky nemají odkladný účinek.
Podaným námitkám může zcela vyhovět krajská veterinární správa; neučiní-li tak, předloží
námitky bez odkladu Ústřední veterinární správě, jejíž rozhodnutí je konečné a doručuje
se povinné osobě.
K části dvacáté páté:
Ustanovení zákona o občanských průkazech
§ 22
(1) Ministerstvo kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku občanských průkazů
u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
(2) Pro výkon kontroly podle odstavce 1 se u obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností použijí obdobně ustanovení obecního zřízení o kontrole výkonu přenesené
působnosti.
K části dvacáté šesté:
Ustanovení zákona o cestovních dokladech
§ 39
(1) Ministerstvo kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku cestovních dokladů
u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
(2) Pro výkon kontroly podle odstavce 1 se u obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností použijí obdobně ustanovení obecního zřízení o kontrole výkonu přenesené
působnosti.
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K části dvacáté sedmé:
Ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
§ 49
Vydávání pověření
(1) O pověření rozhoduje krajský úřad, pokud není k rozhodování o pověření příslušná
komise podle § 38 odst. 2 písm. a).
(2) Podmínkou pro vydání pověření je
a) podání písemné žádosti,
b) prokázání odborné způsobilosti u všech osob, které budou sociálně-právní ochranu přímo
poskytovat, předložení dokladu o ukončení jejich vzdělání a předložení seznamu jejich
dřívějších zaměstnání a dalších pracovních činností; prokazování odborné způsobilosti
a předložení uvedeného seznamu se nevztahuje na osoby uvedené v § 49a odst. 5,
c) bezúhonnost
1. všech fyzických osob, které budou přímo sociálně-právní ochranu poskytovat,
2. právnické osoby, která bude sociálně-právní ochranu poskytovat,
d) zajištění odpovídajících hygienických podmínek pro výkon sociálně-právní ochrany
prokázané posudkem příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, jde-li o pověření ke
zřízení a provozování zařízení sociálně-právní ochrany uvedeného v § 39 odst. 1 písm. b)
až d),
e) vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž bude poskytována
sociálně-právní ochrana, prokázané příslušným dokladem,
f) potřebné materiální a technické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany
a provozování zařízení sociálně-právní ochrany,
g) předložení výroční zprávy o činnosti a hospodaření, a pokud pověřená osoba nevydává
výroční zprávu, předložení jiného dokladu, který obsahuje popis její činnosti a pravidla
hospodaření.
(3) Pro účely rozhodování o vydání pověření si krajský úřad nebo komise vyžádá
vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel trvalý
pobyt nebo bydliště, sídlo nebo sídlo organizační složky, a v případě, že žadatel vyvíjí činnost
ve správním obvodu jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, než má trvalý pobyt
nebo sídlo, vyžádá si také vyjádření tohoto obecního úřadu. Obecní úřad obce s rozšířenou
působností se vyjádří zejména k dosavadní činnosti žadatele.
(4) Žádost o vydání pověření musí obsahovat kromě náležitostí stanovených správním
řádem
a) u právnické osoby doklad o registraci, popřípadě zápisu do příslušného rejstříku podle
zvláštních právních předpisů45) a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
právnické osoby,
b) u fyzické osoby rodné číslo,
c) rozsah poskytování sociálně-právní ochrany a podrobný popis činností, na které se žádá
o vydání pověření,
d) místo výkonu sociálně-právní ochrany,
e) jméno, příjmení a rodné číslo všech fyzických osob, které budou přímo sociálně-právní
ochranu poskytovat,
f) výpis z evidence obdobné Rejstříku trestů vedené ve státech, ve kterých
1. se v posledních 3 letech fyzická osoba zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce,
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2.

má právnická osoba sídlo nebo v posledních 3 letech alespoň po dobu 3 měsíců
vykonávala činnost nebo měla sídlo;
tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce.
(5) Pověření se vydá, prokáže-li žadatel, že splňuje podmínky uvedené v odstavci 2.
V případě, že žadatel žádá o vydání pověření ke zřízení a provozování zařízení sociálněprávní ochrany, které má být zřízeno v obvodu jiného krajského úřadu, je krajský úřad
povinen požádat o vydání závazného stanoviska podle odstavce 7 krajský úřad, v jehož
obvodu má být zařízení zřízeno. V rozhodnutí o pověření se uvede rozsah poskytované
sociálně-právní ochrany a místo, kde může být taková činnost vykonávána. Jde-li
o rozhodnutí, kterým se osoba pověřuje ke zřízení a provozování zařízení sociálně-právní
ochrany, s výjimkou výchovně rekreačních táborů pro děti, uvede se v rozhodnutí název
a adresa sídla zařízení, pro které se pověření vydává.
(6) Krajský úřad nebo komise rozhoduje také o změně pověření k poskytování sociálněprávní ochrany
a) jestliže pověřená osoba chce vykonávat jinou činnost, než je činnost, na kterou jí bylo
vydáno pověření,
b) jestliže chce sociálně-právní ochranu vykonávat na jiném místě, než je uvedeno
v rozhodnutí o vydání pověření.
(7) V případě, že pověřená osoba chce zřídit nové zařízení sociálně-právní ochrany anebo
jiné pracoviště téhož zařízení sociálně-právní ochrany v obvodu jiného krajského úřadu,
rozhoduje krajský úřad o změně pověření nebo o vydání nového pověření k výkonu sociálněprávní ochrany na základě závazného stanoviska krajského úřadu, v jehož obvodu má být
zařízení nebo pracoviště zřízeno. Závazné stanovisko krajského úřadu musí být odůvodněno
zejména potřebami poskytování sociálně-právní ochrany v jednotlivých typech zařízení
sociálně-právní ochrany na území kraje, s přihlédnutím k dalším zařízením určeným pro
poskytování péče a pomoci dětem na území kraje. Na vydání pověření o rozšíření nebo změně
vykonávání sociálně-právní ochrany se vztahují odstavce 2 až 4 obdobně.
(8) Za bezúhonné se pro účely vydání pověření považují fyzická osoba a právnická
osoba, které nebyly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin ani nebyly pravomocně
odsouzeny pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností
srovnatelných s činnostmi vykonávanými při poskytování sociálně-právní ochrany; je-li proti
žadateli nebo fyzickým osobám, které jsou v žádosti o vydání pověření uvedeny jako fyzické
osoby, které budou přímo sociálně-právní ochranu poskytovat, vedeno trestní stíhání
pro trestný čin uvedený v části věty před středníkem, řízení o vydání pověření se přeruší,
a to až do doby vydání konečného rozhodnutí v tomto trestním řízení. Za účelem doložení
bezúhonnosti si krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud
je k rozhodování o pověření příslušná komise podle § 38 odst. 2 písm. a), vyžádá výpis
z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu. Žádost o vydání výpisu
a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(9) Pověřená osoba může vykonávat sociálně-právní ochranu, pokud před započetím
jejího výkonu uzavřela pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou
výkonem sociálně-právní ochrany. Pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou
pověřená osoba sociálně-právní ochranu podle tohoto zákona poskytuje. Pověřená osoba je
povinna do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy zaslat její kopii orgánu, který pověření
vydal.
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(10) Pověřená osoba je povinna
a) oznámit orgánu, který rozhodl o pověření, změny skutečností rozhodných pro vydání
pověření nebo pozastavení činností uvedených v pověření, a to do 15 dnů od jejich
vzniku,
b) poskytnout orgánu, který rozhodl o pověření, potřebné podklady a umožnit mu vstup
do prostor, v nichž se sociálně-právní ochrana vykonává, k prověření splnění
podmínek uvedených v odstavci 2,
c) b) vést záznamy o své činnosti související s poskytováním sociálně-právní ochrany
v rozsahu odpovídajícímu udělenému pověření a předložit je na požádání orgánu,
který rozhodl o vydání pověření,
d) c) vypracovat za kalendářní rok výroční zprávu o své činnosti v sociálně-právní
ochraně nebo jiný doklad, který obsahuje popis této činnosti a pravidla hospodaření,
pokud výroční zprávu nevydává, a zaslat jej nejpozději do 30. června následujícího
kalendářního roku orgánu, který rozhodl o vydání pověření; výroční zpráva může být
zveřejněna v rozsahu a za podmínek stanovených v § 57 odst. 2,
e) d) oznámit termín a místo konání výchovně rekreačního tábora pro děti příslušnému
orgánu sociálně-právní ochrany nejpozději 1 měsíc před započetím jeho konání.
(11) Orgány, které vydaly pověření, jsou povinny sdělovat ministerstvu údaje o tom,
kterým fyzickým nebo právnickým osobám bylo pověření vydáno, popřípadě kterým
fyzickým nebo právnickým osobám bylo pověření odňato a z jakých důvodů. Tuto povinnost
jsou orgány, které vydaly pověření, povinny splnit do 8 dnů ode dne právní moci rozhodnutí
o vydání pověření nebo jeho odnětí. Ministerstvo vede na základě těchto údajů evidenci
pověřených osob. Ministerstvo poskytuje pro účely rozhodování o pověření orgánům, které
pověření vydávají, údaje z této evidence, a to i v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(12) Orgán, který rozhodl o vydání pověření, je oprávněn kontrolovat výkon sociálněprávní ochrany pověřenými osobami. Pověřená osoba je povinna zajistit orgánům, které
vydávají pověření, podmínky pro výkon kontroly a při kontrole spolupracovat. Oprávnění
kontrolovat výkon sociálně-právní ochrany podle věty první má i krajský úřad, v jehož
obvodu je místo sídla zařízení sociálně-právní ochrany nebo v jehož obvodu vykonává
pověřená osoba činnost související se sociálně-právní ochranou; pověřená osoba plní
povinnosti uvedené ve větě druhé vůči tomuto krajskému úřadu. Tento krajský úřad je
povinen sdělit skutečnosti zjištěné při kontrole krajskému úřadu, který je příslušný k vydání
pověření.
K části dvacáté osmé:
Ustanovení zákona o námořní plavbě
§ 76
Státní dozor
(1) Státní dozor v námořní plavbě vykonává v rozsahu své působnosti Úřad, který
pověří k jeho výkonu své zaměstnance (dále jen "pověřená osoba"). Doklad o pověření
obsahuje jméno a příjmení pověřené osoby, její datum narození a fotografii, věcný a územní
rozsah oprávnění a dobu platnosti.
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(1) Státní dozor v námořní plavbě vykonává Úřad. Pověření k výkonu státního
dozoru v námořní plavbě ve formě průkazu vydává Ministerstvo dopravy. Náležitosti
průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Pověřená osoba dozírá, zda osoba, které ukládá tento zákon povinnosti, (dále jen
"povinná osoba") tyto povinnosti řádně plní a zda dodržuje podmínky stanovené
v rozhodnutích vydaných Úřadem. Povinná osoba musí pověřené osobě umožnit výkon jejího
oprávnění. Povinná osoba poté, co se pověřená osoba Úřadu prokáže dokladem o pověření
vydaným Úřadem, umožní přístup pověřené osobě do všech objektů a ke všem dokladům,
dále jí v této souvislosti umožní bezplatný pobyt na námořním plavidle, včetně pobytu za
plavby, použití telefonního a rádiového zařízení námořního plavidla a dalších potřebných
věcí.
(3) Zjistí-li pověřená osoba při výkonu státního dozoru porušení povinností
vyplývajících z tohoto zákona, podle povahy zjištěných nedostatků stanoví způsob a lhůtu
k odstranění nedostatků a jejich příčin. O výsledku provedeného šetření je pověřená osoba
povinna neprodleně vyhotovit písemný záznam, jeho opis předat povinné osobě a Úřadu.
Povinná osoba ve stanovené lhůtě zajistí odstranění nedostatků zjištěných při výkonu státního
dozoru. Přijatá opatření k odstranění nedostatků sdělí povinná osoba Úřadu. Ostatní práva
a povinnosti pověřených osob při výkonu státního dozoru jsou stanoveny zvláštním právním
předpisem.25)
(2) Kontrolovaná osoba je povinna umožnit kontrolujícímu použití telefonního
a radiového zařízení námořního plavidla.
(4) (3) Je-li bezprostředně ohrožen život nebo zdraví osob na námořním plavidle,
bezpečnost námořní plavby nebo bezpečná přeprava nákladu, je pověřená osoba oprávněna
nařídit zastavení činnosti a zadržet doklady vztahující se k této činnosti. Neprodleně o tom
vyrozumí Úřad. O podmínkách navrácení těchto dokladů rozhodne Úřad. Na vydávání tohoto
opatření se nevztahují obecné právní předpisy o správním řízení. Úřad zahájí do deseti dnů od
doručení vyrozumění správní řízení ve věci odejmutí příslušných dokladů nebo zákazu
činnosti.
§ 85
(1) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 8 odst. 3, § 11 odst. 5,
§ 13 odst. 3, § 13b odst. 6, § 20 odst. 7, § 21 odst. 2, § 23a odst. 7, § 24 odst. 1 písm. m),
§ 24 odst. 3 a 4, § 27 odst. 3, § 28 odst. 4, § 32 odst. 4, § 33 odst. 1 písm. c), h), m) a q),
§ 35 odst. 2, § 44 odst. 3, § 46 odst. 4, § 47 odst. 1, 2 a 8, § 48 odst. 8, § 49 odst. 5, § 50 odst.
4, § 54 odst. 6, § 55g odst. 5, § 55h odst. 5, § 67 odst. 1 písm. b), § 67 odst. 2 a 4, § 76 odst. 1
a § 84 odst. 3.
K části dvacáté deváté:
Ustanovení zákona o ochraně osobních údajů
§ 16
Oznamovací povinnost
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(1) Ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje nebo změnit registrované
zpracování podle tohoto zákona, s výjimkou zpracování uvedených v § 18, je povinen tuto
skutečnost písemně oznámit Úřadu před zpracováváním osobních údajů.
(2) Oznámení musí obsahovat tyto informace:
a) identifikační údaje správce, u fyzické osoby, která není podnikatelem, jméno, popřípadě
jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, u jiných subjektů obchodní
firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě
jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci,
b) účel nebo účely zpracování,
c) kategorie subjektů údajů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají,
d) zdroje osobních údajů,
e) popis způsobu zpracování osobních údajů,
f) místo nebo místa zpracování osobních údajů,
g) příjemce nebo kategorie příjemců,
h) předpokládaná předání osobních údajů do jiných států,
i) popis opatření k zajištění ochrany osobních údajů podle § 13.
(3) Obsahuje-li oznámení všechny náležitosti podle odstavce 2 a není-li zahájeno
řízení podle § 17 odst. 1, lze po uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení oznámení zahájit
zpracování osobních údajů. Úřad v takovém případě zapíše informace uvedené v oznámení do
registru.
(4) Neobsahuje-li oznámení všechny náležitosti podle odstavce 2, Úřad neprodleně
zašle oznamovateli výzvu, v níž upozorní na chybějící nebo nedostatečné informace a stanoví
lhůtu k doplnění oznámení. V případě doplnění oznámení začíná běžet lhůta podle odstavce 3
dnem doručení doplnění oznámení. V případě, že Úřad neobdrží doplnění oznámení
ve stanovené lhůtě, nahlíží na učiněné oznámení tak, jako by nebylo podáno.
(5) O provedení registrace vydá Úřad na žádost správce osvědčení, které obsahuje
datum vyhotovení, číslo jednací, jméno, příjmení a podpis osoby, která osvědčení vydala,
otisk úředního razítka, identifikační údaje správce a účel zpracování.
(6) Je-li podle odstavce 1 oznámeno zpracování, které je předmětem kontroly,
Úřad registraci neprovede. Úřad registraci provede, jakmile je kontrola ukončena.
(6) Na postup Úřadu podle odstavců 1 až 5 se nevztahuje správní řád.
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§ 33
(1) Inspektora jmenuje a odvolává prezident republiky na návrh Senátu Parlamentu
České republiky.
(2) Inspektor je jmenován na období 10 let. Může být jmenován opakovaně.
(3) Inspektor vykonává kontrolu, řídí kontrolu, vypracovává kontrolní protokol
a provádí další úkony, jež souvisejí s úkoly Úřadu.
(3) Inspektor řídí kontrolu a provádí další úkony, které jsou v působnosti Úřadu.
(4) Činnosti podle odstavce 3 vykonává 7 inspektorů Úřadu.
§ 37
Oprávnění kontrolujících
Kontrolující jsou při provádění kontroly oprávněni
a) vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných
správců a zpracovatelů nebo každého, kdo zpracovává osobní údaje, (dále jen
"kontrolovaný"), pokud to souvisí s předmětem kontroly; do obydlí mohou vstupovat pouze
v případě, že tato slouží také k provozování podnikatelské činnosti,
b) požadovat na kontrolovaných a na jiných osobách, aby ve stanovených lhůtách předložily
originální doklady a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích, výpisy
a zdrojové kódy programů, pokud je vlastní, výpisy a opisy dat (dále jen "doklady"), pokud to
souvisí s předmětem kontroly, a provádět vlastní dokumentaci,
c) seznamovat se s utajovanými informacemi za podmínek stanovených zvláštním právním
předpisem,31) jakož i dalšími skutečnostmi, které jsou chráněny povinností mlčenlivosti,
d) požadovat na fyzických i právnických osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací
o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,
e) zajišťovat v odůvodněných případech doklady; jejich převzetí musí kontrolovanému
písemně potvrdit a na jeho žádost mu ponechat kopie převzatých dokladů,
f) pořídit kopie obsahu paměťových médií, obsahujících osobní údaje, nacházejících se
u kontrolovaného,
g) požadovat, aby kontrolovaní podali ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstranění
zjištěných nedostatků,
h) používat telekomunikační zařízení kontrolovaných v případech, kdy je jejich použití
nezbytné pro zabezpečení kontroly.
____________________
31) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
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§ 37
Oprávnění kontrolujícího na přístup k informacím
Kontrolující je při kontrole zpracování osobních údajů oprávněn seznamovat se
se všemi informacemi v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly, včetně citlivých
údajů.
§ 38
Povinnosti kontrolujících
(1) Kontrolu nesmějí provádět ti kontrolující, u nichž se zřetelem na jejich vztah ke
kontrolovaným nebo k předmětu kontroly jsou důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti.
(2) Kontrolující je povinen bezprostředně po tom, co se dozví o skutečnostech
nasvědčujících jeho podjatosti, oznámit to předsedovi Úřadu.
(3) O námitce podjatosti kontrolujícího rozhodne předseda Úřadu bez zbytečného
odkladu. Do rozhodnutí o námitce podjatosti činí kontrolující pouze úkony, které nesnesou
odkladu.
(4) Proti rozhodnutí o námitce podjatosti se nelze odvolat.
(5) Kontrolující jsou povinni
a) prokázat se kontrolovanému průkazem, jehož vzor upraví nařízení vlády,
b) oznámit kontrolovanému zahájení kontroly,
c) šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných,
d) předat neprodleně převzaté doklady, jakož i kopie paměťových médií kontrolovanému,
pominou-li důvody jejich převzetí,
e) řádně ochraňovat zajištěné doklady proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití,
f) pořizovat o výsledcích kontroly kontrolní protokol,
g) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech zjištěných při výkonu kontroly a nezneužít znalosti
těchto skutečností. Povinností mlčenlivosti není dotčena oznamovací povinnost podle
zvláštních zákonů. Povinnost mlčenlivosti přetrvává i po skončení pracovněprávního vztahu
k Úřadu. Povinnosti mlčenlivosti může kontrolujícího zbavit předseda Úřadu. Povinnost
mlčenlivosti se nevztahuje na anonymizované a zobecněné informace.
(6) Kontrolní protokol obsahuje zejména popis zjištěných skutečností s uvedením
nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny, a opatření, která
byla uložena k nápravě, a stanovení lhůt, do kdy je třeba je učinit. V kontrolním protokolu se
uvádí označení Úřadu a jména kontrolujících na kontrole zúčastněných, označení
kontrolovaného, místo a čas provedení kontroly, předmět kontroly, skutečný stav, označení
dokladů a ostatních dokumentů a zjištění, o které se protokol opírá. Kontrolní protokol
podepisují kontrolující, kteří se kontroly zúčastnili.
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(7) Povinností kontrolujících je seznámit kontrolované s obsahem kontrolního
protokolu a předat jim jeho stejnopis. Seznámení s kontrolním protokolem a jeho převzetí
potvrzují kontrolovaní podpisem kontrolního protokolu. Odmítne-li kontrolovaný seznámit se
s kontrolním protokolem nebo toto seznámení potvrdit, vyznačí se tyto skutečnosti
v kontrolním protokolu.
§ 38
Průkaz kontrolujícího
Kontrolující je povinen prokázat se kontrolovanému průkazem, jehož vzor
stanoví nařízení vlády a který je současně pověřením ke kontrole.
§ 39
(1) Každý je povinen v souvislosti s výkonem kontroly poskytnout kontrolujícím při
výkonu jejich činnosti potřebnou součinnost.
(2) Tomu, kdo neposkytne Úřadu při výkonu kontroly potřebnou součinnost, může být
uložena pořádková pokuta do výše 25 000 Kč, a to i opakovaně. Za neposkytnutí součinnosti
se považuje i nesplnění opatření uložených k nápravě zjištěného stavu ve stanovené lhůtě.
§ 40
(1) Zjistí-li kontrolující, že došlo k porušení povinností uložených tímto zákonem,
uloží inspektor, jaká opatření je třeba učinit, aby byly zjištěné nedostatky odstraněny,
a stanoví lhůtu pro jejich odstranění.
(2) Byla-li uložena likvidace osobních údajů, jsou osobní údaje do likvidace
blokovány. Proti uložení likvidace může správce podat námitku k předsedovi Úřadu. Do
doby, než bude o námitce rozhodnuto, musí být osobní údaje blokovány. Proti rozhodnutí
předsedy lze podat žalobu podle předpisů o správním soudnictví. Do doby, než bude soudem
rozhodnuto, jsou údaje blokovány.
(3) Kontrolovaný je povinen ve stanovené lhůtě podat zprávu o přijatých opatřeních.
§ 40
Dojde-li k porušení povinnosti stanovené zákonem nebo uložené na jeho základě při
zpracování osobních údajů, uloží inspektor opatření k odstranění zjištěných nedostatků
a stanoví lhůtu pro jejich odstranění.
§ 40a
Dojde-li k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením nebo
bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, může Úřad upustit od uložení
pokuty.
§ 41
V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle správního řádu,32)
pokud ustanovení tohoto zákona nestanoví jinak.
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____________________
32) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.
§ 42
Provozováním informačních systémů nakládajících s osobními údaji podle
dosavadních předpisů se rozumí zpracování osobních údajů.
§ 43
Oprávnění a povinnosti při dozoru
Oprávnění a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných osob se řídí zvláštním
právním předpisem,26) pokud tento zákon nestanoví jinak.
____________________
26) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
§ 44
(1) Fyzická osoba, která
a) je ke správci nebo zpracovateli v pracovním nebo jiném obdobném poměru,
b) vykonává pro správce nebo zpracovatele činnosti na základě dohody, nebo
c) v rámci plnění zvláštním zákonem uložených oprávnění a povinností přichází u správce
nebo zpracovatele do styku s osobními údaji,
se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti (§ 15).
(2) Fyzická osoba se jako správce nebo zpracovatel dopustí přestupku tím, že při
zpracování osobních údajů
a) nestanoví účel, prostředky nebo způsob zpracování [§ 5 odst. 1 písm. a) a b)] nebo
stanoveným účelem zpracování poruší povinnost nebo překročí oprávnění vyplývající
ze zvláštního zákona,
b) zpracovává nepřesné osobní údaje [§ 5 odst. 1 písm. c)],
c) shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje v rozsahu nebo způsobem, který neodpovídá
stanovenému účelu [§ 5 odst. 1 písm. d), f) až h)],
d) uchovává osobní údaje po dobu delší než nezbytnou k účelu zpracování
[§ 5 odst. 1 písm. e)],
e) zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy uvedené v zákoně
(§ 5 odst. 2 a § 9),
f) neposkytne subjektu údajů informace v rozsahu nebo zákonem stanoveným způsobem
(§ 11),
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g) odmítne subjektu údajů poskytnout požadované informace (§ 12 a 21),
h) nepřijme nebo neprovede opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů
(§ 13),
i) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona (§ 16 a 27)., nebo
j) neprovede ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě.
(3) Fyzická osoba se jako správce nebo zpracovatel dopustí přestupku tím, že při
zpracování osobních údajů některým ze způsobů podle odstavce 2
a) ohrozí větší počet osob svým neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního
života, nebo
b) poruší povinnosti pro zpracování citlivých údajů (§ 9).
(4) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.
(5) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč.
(6) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do výše 5 000 000 Kč.
§ 45
(1) Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů se jako
správce nebo zpracovatel dopustí správního deliktu tím, že při zpracování osobních údajů
a) nestanoví účel, prostředky nebo způsob zpracování [§ 5 odst. 1 písm. a) a b)], nebo
stanoveným účelem zpracování poruší povinnost nebo překročí oprávnění vyplývající
ze zvláštního zákona,
b) zpracovává nepřesné osobní údaje [§ 5 odst. 1 písm. c)],
c) shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje v rozsahu nebo způsobem, který neodpovídá
stanovenému účelu [§ 5 odst. 1 písm. d), f) až h)],
d) uchovává osobní údaje po dobu delší než nezbytnou k účelu zpracování [§ 5 odst. 1
písm. e)],
e) zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy uvedené v zákoně
(§ 5 odst. 2 a § 9),
f) neposkytne subjektu údajů informace v rozsahu nebo zákonem stanoveným způsobem
(§ 11),
g) odmítne subjektu údajů poskytnout požadované informace (§ 12 a 21),
h) nepřijme nebo neprovede opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů
(§ 13),
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i) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona (§ 16 a 27),
j) nevede přehled případů porušení ochrany osobních údajů podle § 88 odst. 7 zákona
o elektronických komunikacích., nebo
k) neprovede ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě.
(2) Právnická osoba jako správce nebo zpracovatel se dopustí správního deliktu tím,
že při zpracování osobních údajů některým ze způsobů podle odstavce 1
a) ohrozí větší počet osob svým neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního
života, nebo
b) poruší povinnosti pro zpracování citlivých údajů (§ 9).
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do výše 5 000 000 Kč.
(4) Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.
K části třicáté:
Ustanovení autorského zákona
§ 103
Dohled ministerstva
(1) Ministerstvo vykonává dohled podle tohoto zákona nad kolektivními správci práv
oprávněnými k výkonu kolektivní správy podle tohoto zákona.
(2) Ministerstvo je při výkonu dohledu podle odstavce 1oprávněno
a) vyžádat si od kolektivního správce informace a předložení podkladů, které jsou potřebné
pro výkon dohledu,
b) zjišťovat, zda nedochází k porušování povinností uložených tímto zákonem,
c) a) vyžádat si podle zvláštního právního předpisu12) výpis z evidence Rejstříku trestů
kolektivního správce; žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence
Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový
přístup,
d) b) ukládat při zjištění závad v dodržování tohoto zákona povinnost k nápravě, stanovit
k jejímu splnění přiměřenou lhůtu a ukládat pokuty.
(3) Kolektivní správce je povinen v přiměřené lhůtě stanovené ministerstvem
poskytnout pravdivé a úplné informace a součinnost odpovídající oprávněním ministerstva
podle odstavce 2.
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(4) Náklady vzniklé kolektivnímu správci v souvislosti s prováděním dohledu
ministerstva podle odstavce 2 nese tento kolektivní správce.
(5) (3) Nesplní-li kolektivní správce uloženou povinnost k nápravě ve stanovené lhůtě,
může mu ministerstvo ke splnění uložené povinnosti uložit donucovací pokutu až do výše
100 000 Kč, a to i opakovaně. Úhrn takto uložených donucovacích pokut nesmí převyšovat
500 000 Kč.
(6) Kolektivnímu správci, který nesplnil povinnost podle odstavce 3, může
ministerstvo uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč, a to i opakovaně, nesplnil-li
povinnost ani ve lhůtě nově stanovené ministerstvem. Úhrn takto uložených pořádkových
pokut nesmí přesáhnout částku 200 000 Kč. Řízení o uložení pořádkové pokuty lze zahájit
nejpozději do 1 měsíce ode dne nesplnění povinnosti.
(7) (4) Zjistí-li ministerstvo porušení povinností kolektivního správce, které pro něj
vyplývají z tohoto zákona, může uložit kolektivnímu správci pokutu až do výše 500 000 Kč.
Pokuta může být uložena i opakovaně. Pokutu lze uložit nejpozději do jednoho roku ode dne,
kdy ministerstvo zjistí, že došlo k porušení povinnosti. Při stanovení výše pokuty ministerstvo
přihlíží k závažnosti porušení povinnosti a ke způsobenému následku.
(8) (5) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo a jsou příjmem Státního fondu kultury
České republiky.
(9) (6) Uložením povinnosti k nápravě a pokuty podle tohoto zákona není dotčena
odpovědnost podle jiných právních předpisů.
(10) (7) Dohledem ministerstva není dotčen dozor Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže podle zvláštního právního předpisu8).
____________________
8)
Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
12)
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
K části třicáté první:
Ustanovení zákona o obcích
§ 129
(1) Ministerstvo vnitra kontroluje výkon samostatné působnosti svěřené orgánům obcí.
Krajské úřady v přenesené působnosti kontrolují výkon přenesené působnosti svěřené
orgánům obcí.
(1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují výkon samostatné
působnosti svěřené orgánům obcí Ministerstvo vnitra a výkon přenesené působnosti
svěřené orgánům obcí krajské úřady v přenesené působnosti.
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(2) Magistráty územně členěných statutárních měst v přenesené působnosti kontrolují
výkon samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům městských obvodů a městských
částí územně členěných statutárních měst.
(3) Kontrolou se pro účely tohoto zákona rozumí činnost orgánů veřejné správy
uvedených v odstavci 1 a 2, při které se zjišťuje, zda orgány obcí, městských obvodů
a městských částí územně členěných statutárních měst dodržují
a) při výkonu samostatné působnosti zákony a jiné právní předpisy, s výjimkou právních
předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva,
b) při výkonu přenesené působnosti zákony, jiné právní předpisy a v jejich mezích též
usnesení vlády, směrnice ústředních správních úřadů, jakož i opatření příslušných orgánů
veřejné správy přijatá při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona (§ 129b
odst. 3).
(4) Kontrolu výkonu samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům obcí,
městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst provádějí pověření
zaměstnanci kontrolující, kterými se rozumějí
a) zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu,
b) zaměstnanec územně členěného statutárního města zařazený do magistrátu územně
členěného statutárního města,
c) zaměstnanec státu zařazený do Ministerstva vnitra
(dále jen "kontrolující").
§ 129a
Kontrola výkonu samostatné působnosti
(1) Kontrolující je při provádění kontroly oprávněn
a) požadovat od příslušného orgánu obce, aby ve stanovené lhůtě předložil podklady a poskytl
úplné informace nezbytné k provedení kontroly,
b) zajistit v odůvodněných případech předložené podklady,
c) vstupovat do objektů a do jiných prostor, pokud vstup souvisí s prováděním kontroly,
d) v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze kontroly používat technické a materiální
vybavení obce v případech, kdy je jejich použití nezbytné k zabezpečení kontroly.
(2) Obec poskytne v souvislosti s prováděním kontroly kontrolujícímu veškerou
součinnost odpovídající možnostem obce a rozsahu kontrolních oprávnění stanovených tímto
zákonem.
(3) Kontrolující je povinen
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a) oznámit starostovi, popřípadě jím pověřenému zástupci, zahájení a ukončení kontroly
a předložit před zahájením kontroly písemné pověření vydané osobou oprávněnou podle
vnitřních předpisů kontrolního orgánu,
b) provádět kontrolu v rozsahu pověření ke kontrole,
c) zjistit skutečný stav kontrolovaných činností, porovnat je s příslušnými právními předpisy
a kontrolní zjištění prokázat příslušnými podklady,
d) písemně potvrdit převzetí předložených podkladů, zabezpečit řádnou ochranu zajištěných
podkladů a vrátit je neprodleně, pominou-li důvody jejich zajištění,
e) o výsledcích kontroly pořídit písemný protokol o kontrole a uvést v něm náležitosti
stanovené tímto zákonem,
f) seznámit s obsahem protokolu o kontrole starostu, popřípadě jím pověřeného zástupce,
g) uvést v protokolu o kontrole doporučení možného řešení odstranění zjištěných nedostatků,
požádá-li o to starosta nebo jím pověřený zástupce,
h) předat stejnopis protokolu o kontrole starostovi, popřípadě jím pověřenému zástupci,
k podpisu,
i) poučit starostu, popřípadě jím pověřeného zástupce, o možnosti podat proti protokolu
námitky.
(4) V protokolu o kontrole se zejména uvede
a) označení kontrolního orgánu,
b) označení kontrolovaného orgánu obce,
c) jméno a příjmení kontrolujícího, popřípadě kontrolujících,
d) místo a čas provedení kontroly,
e) předmět kontroly a kontrolované období,
f) všechna kontrolní zjištění, včetně uvedení zjištěného nezákonného postupu,
g) doporučení možného řešení odstranění zjištěných nedostatků, požádá-li o to starosta nebo
jím pověřený zástupce,
h) označení všech podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá,
i) podpis kontrolujícího, který kontrolu provedl; v případě, že kontrolu provedlo více
kontrolujících, podpisy všech kontrolujících, kteří se kontroly zúčastnili,
j) datum vyhotovení protokolu a datum převzetí protokolu o kontrole starostou, popřípadě jím
pověřeným zástupcem.
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(5) Pokud starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, odmítnou podepsat protokol
o kontrole, kontrolující tuto skutečnost vyznačí v protokolu.
(6) Proti protokolu o kontrole může starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, podat
do 15 dnů ode dne jeho převzetí námitky. O námitkách proti protokolu o kontrole rozhoduje
kontrolující. Nebylo-li námitkám vyhověno, mohou se starosta, popřípadě jím pověřený
zástupce, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o námitkách odvolat k tomu, kdo
kontrolujícího pověřil kontrolou (dále jen "vedoucí"). Vedoucí o odvolání proti rozhodnutí
o námitkách rozhodne do 30 dnů od doručení odvolání. Jsou-li pro to důvody, vedoucí
rozhodnutí o námitkách změní nebo zruší, jinak odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí. Pokud
v řízení o odvolání proti rozhodnutí o námitkách vyplyne potřeba věc došetřit, vedoucí
rozhodnutí zruší a zajistí došetření věci. Proti rozhodnutí vedoucího se nelze dále odvolat.
Pokud kontrolující vyhoví námitkám proti protokolu, nebo pokud vedoucí vyhoví odvolání
proti rozhodnutí o námitkách, je přílohou jejich písemného rozhodnutí dodatek k protokolu,
kterým je opravena část protokolu o kontrole, která byla námitkami úspěšně napadena.
(7) Při rozhodování podle odstavce 6 se nepostupuje podle správního řádu, s výjimkou
ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů, doručování a obsahových
a formálních náležitostech rozhodnutí.
(8) Starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce seznámí zastupitelstvo obce s výsledky uskutečněné kontroly; v případě, že byl
kontrolou shledán nezákonný postup orgánů obce, předloží mu návrh opatření k odstranění
jeho důsledků a k zamezení jeho opakování, popřípadě jej seznámí se způsobem, jakým se tak
již stalo. Informace o jednání zastupitelstva obce v této věci včetně návrhu opatření podle věty
první, popřípadě sdělení o způsobu nápravy nezákonného postupu orgánů obce, obec
neprodleně vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů.
(9) Pro kontrolu výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městských obvodů
nebo městských částí územně členěných statutárních měst se odstavce 1 až 8 užijí obdobně.
§ 129a
Kontrola výkonu samostatné působnosti
(1) Požádá-li obec, městský obvod nebo městská část územně členěného
statutárního města o doporučení opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou,
uvede kontrolující tato doporučení v protokolu o kontrole.
(2) Starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného
statutárního města konaném po ukončení kontroly seznámí zastupitelstvo obce,
městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města s výsledky
uskutečněné kontroly.
(3) V případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup obce, městského
obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, předloží starosta,
popřípadě jím pověřený zástupce, spolu se seznámením s výsledky uskutečněné kontroly
zastupitelstvu obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného
statutárního města též návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků
a k zamezení jejich opakování, popřípadě jej seznámí se způsobem, jakým se tak již
stalo. Informaci o jednání zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části
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územně členěného statutárního města v této věci včetně návrhu opatření k nápravě,
popřípadě sdělení o způsobu nápravy, obec, městský obvod nebo městská část územně
členěného statutárního města neprodleně vyvěsí na úřední desce obecního úřadu, úřadu
městského obvodu nebo úřadu městské části po dobu nejméně 15 dnů. Současně tuto
informaci zašle obec Ministerstvu vnitra, městský obvod nebo městská část územně
členěného statutárního města magistrátu územně členěného statutárního města.
(4) Obce, městské obvody nebo městské části územně členěného statutárního
města jsou povinny zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou.
§ 129b
Kontrola výkonu přenesené působnosti
(1) Pro kontrolu výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí se ustanovení
§ 129a užije obdobně, s výjimkou odstavce 8. Práva a povinnosti, které podle § 129a náležejí
starostovi, popřípadě jím pověřenému zástupci, náležejí v případě kontroly výkonu přenesené
působnosti svěřené orgánům obcí tajemníkovi obecního úřadu; pokud tato funkce není v obci
zřízena, pak starostovi, popřípadě jím pověřenému zástupci.
(2) Kontrolující je povinen porovnat stav kontrolovaných činností též s usneseními
vlády, směrnicemi ústředních správních úřadů a s opatřeními příslušných orgánů veřejné
správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti.
(3) Kontrolující může dále v protokolu o kontrole
a) uložit orgánu obce splnit úkol stanovený zákonem nebo provést nápravu nezákonného
postupu nebo jiných nedostatků zjištěných při kontrole a stanovit mu k tomu přiměřenou
lhůtu,
b) uložit orgánu obce podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě stanovené podle písmene a)
písemnou zprávu o splnění úkolu stanoveného zákonem nebo o nápravě nezákonného postupu
nebo jiných nedostatků zjištěných při kontrole.
(4) Pro kontrolu výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům městských obvodů
nebo městských částí územně členěných statutárních měst se odstavce 1 až 3 užijí obdobně.
Práva a povinnosti, které podle odstavce 1 náležejí tajemníkovi obecního úřadu, náležejí
v tomto případě tajemníkovi úřadu městského obvodu nebo městské části. Stav
kontrolovaných činností se porovnává rovněž s opatřeními magistrátu přijatými při kontrole
výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům městských obvodů nebo městských částí, a
pokud kontrolu provádí magistrát, uvádí se v protokolu o kontrole lhůta pro podání zprávy
magistrátu.
(5) Ustanovení odstavce 3 písm. a) se nevztahuje na úkony učiněné orgány obce,
městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města podle správního
řádu nebo podle daňového řádu.
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§ 129b
Kontrola výkonu přenesené působnosti
(1) Při kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí, městských
obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst jedná za tyto orgány
v případě obecního úřadu, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části tajemník
obecního úřadu, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části nebo jím pověřená
osoba a v případě ostatních orgánů obce, městského obvodu nebo městské části starosta
nebo jím pověřená osoba.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna zajistit nápravu nedostatků zjištěných
kontrolou a splnění uložených opatření.
§ 129c
(1) Fyzické osobě, která zavinila, že obec nesplnila povinnost podle § 129a odst. 2,
může kontrolní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.
(2) Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně, nebyla-li povinnost splněna ani ve lhůtě
nově stanovené kontrolujícím. Úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout
částku 200 000 Kč.
(3) Pořádkovou pokutu lze uložit do 1 měsíce ode dne nesplnění povinnosti.
(4) Pořádkovou pokutu vybírá a vymáhá kontrolní orgán, který ji uložil. Pořádková
pokuta je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost kontrolního orgánu, který pokutu
uložil.
K části třicáté druhé:
Ustanovení zákona o krajích
§ 67
(1) Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem
svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu. Krajský úřad
a) přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obce v řízení podle zvláštních zákonů,22a) pokud
není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví jinak,
b) ukládá sankce podle zákona,
c) poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím,
d) zabezpečuje koordinaci výstavby a provozu informačního systému kompatibilního
s informačními systémy veřejné správy,
e) provádí podle zvláštního právního předpisu22b) kontrolu výkonu přenesené působnosti
obcí,
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f) zřizuje funkci koordinátora pro romské záležitosti,22c)
g) vykonává další působnosti svěřené mu zákonem.
(2) Krajský úřad kontroluje v potřebném rozsahu a prostředky, které zákon dává
k dispozici, činnost orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti.
____________________
22a) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
22b) § 129 a 129b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona
č. 234/2006 Sb.
22c) § 6 odst. 7 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
a o změně některých zákonů.
§ 86
(1) Ministerstvo kontroluje výkon samostatné působnosti svěřené orgánům krajů.
Věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady kontrolují výkon přenesené
působnosti svěřené orgánům krajů.
(1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují výkon samostatné
působnosti svěřené orgánům krajů ministerstvo a výkon přenesené působnosti svěřené
orgánům krajů věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady.
(2) Kontrolou se pro účely tohoto zákona rozumí činnost orgánů veřejné správy
uvedených v odstavci 1, při které se zjišťuje, zda orgány krajů dodržují
a) při výkonu samostatné působnosti zákony a jiné právní předpisy, s výjimkou právních
předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva,
b) při výkonu přenesené působnosti zákony, jiné právní předpisy a v jejich mezích též
usnesení vlády, směrnice ústředních správních úřadů a opatření příslušných orgánů veřejné
správy přijatá při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona (§ 88 odst. 3).
(3) Kontrolu výkonu samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům krajů
provádějí kontrolující, jimiž jsou pověření zaměstnanci státu zařazení do ministerstva, věcně
příslušného ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu (dále jen "kontrolující").
§ 87
Kontrola výkonu samostatné působnosti
(1) Kontrolující je při provádění kontroly oprávněn
a) požadovat od příslušného orgánu kraje, aby ve stanovené lhůtě předložil podklady
a poskytl úplné informace nezbytné k provedení kontroly,
b) zajistit v odůvodněných případech předložené podklady,
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c) vstupovat do objektů a do jiných prostor, pokud vstup souvisí s prováděním kontroly,
d) v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze jeho činnosti používat technické a materiální
vybavení kraje, v případech, kdy je jejich použití nezbytné k zabezpečení kontroly.
(2) Kraj poskytne v souvislosti s prováděním kontroly kontrolujícímu veškerou
součinnost odpovídající možnostem kraje a rozsahu kontrolních oprávnění stanovených tímto
zákonem.
(3) Kontrolující je povinen
a) oznámit hejtmanovi, popřípadě jím pověřenému zástupci, zahájení a ukončení kontroly
a předložit před zahájením kontroly písemné pověření vydané osobou oprávněnou podle
vnitřních předpisů kontrolního orgánu,
b) provádět kontrolu v rozsahu pověření ke kontrole,
c) zjistit skutečný stav kontrolovaných činností, porovnat je s příslušnými právními předpisy
a kontrolní zjištění prokázat příslušnými podklady,
d) písemně potvrdit převzetí předložených podkladů, zabezpečit řádnou ochranu zajištěných
podkladů a vrátit je neprodleně, pominou-li důvody jejich zajištění,
e) o výsledcích kontroly pořídit písemný protokol o kontrole a uvést v něm náležitosti
stanovené tímto zákonem,
f) seznámit s obsahem protokolu o kontrole hejtmana, popřípadě jím pověřeného zástupce,
g) předat stejnopis protokolu o kontrole hejtmanovi, popřípadě jím pověřenému zástupci,
k podpisu,
h) poučit hejtmana, popřípadě jím pověřeného zástupce, o možnosti podat proti protokolu
námitky.
(4) V protokolu o kontrole se zejména uvede
a) označení kontrolního orgánu,
b) označení kontrolovaného orgánu kraje,
c) jméno a příjmení kontrolujícího, popřípadě kontrolujících,
d) místo a čas provedení kontroly,
e) předmět kontroly a kontrolované období,
f) všechna kontrolní zjištění, včetně uvedení zjištěného nezákonného postupu,
g) označení všech podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá,
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h) podpis kontrolujícího, který kontrolu provedl; v případě, že kontrolu provedlo více
kontrolujících, podpisy všech kontrolujících, kteří se kontroly zúčastnili,
i) datum vyhotovení protokolu a datum převzetí protokolu o kontrole hejtmanem, popřípadě
jím pověřeným zástupcem.
(5) Pokud hejtman, popřípadě jím pověřený zástupce, odmítnou podepsat protokol
o kontrole, kontrolující tuto skutečnost vyznačí v protokolu.
(6) Proti protokolu o kontrole může hejtman nebo jím pověřený zástupce podat
do 15 dnů ode dne jeho převzetí námitky. O námitkách proti protokolu o kontrole rozhodne
kontrolující. Nebylo-li námitkám vyhověno, mohou se hejtman, popřípadě jím pověřený
zástupce, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o námitkách odvolat k tomu, kdo
kontrolujícího pověřil kontrolou (dále jen "vedoucí"). Vedoucí o odvolání proti rozhodnutí
o námitkách rozhodne do 30 dnů od doručení odvolání. Jsou-li pro to důvody, vedoucí
rozhodnutí o námitkách změní nebo zruší, jinak odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí. Pokud
v řízení o odvolání proti rozhodnutí o námitkách vyplyne potřeba věc došetřit, vedoucí
rozhodnutí zruší a zajistí došetření věci. Proti rozhodnutí vedoucího se nelze dále odvolat.
Pokud kontrolující vyhoví námitkám proti protokolu, nebo pokud vedoucí vyhoví odvolání
proti rozhodnutí o námitkách, je přílohou jejich písemného rozhodnutí dodatek k protokolu,
kterým je opravena část protokolu o kontrole, která byla námitkami úspěšně napadena.
(7) Při rozhodování podle odstavce 6 se nepostupuje podle správního řádu, s výjimkou
ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů, doručování a obsahových
a formálních náležitostech rozhodnutí.
(8) Hejtman, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání zastupitelstva
kraje seznámí zastupitelstvo kraje s výsledky uskutečněné kontroly; v případě, že byl
kontrolou shledán nezákonný postup orgánů kraje, předloží mu návrh opatření k odstranění
jeho důsledků a k zamezení jeho opakování, popřípadě jej seznámí se způsobem, jakým se tak
již stalo. Informace o jednání zastupitelstva kraje v této věci včetně návrhu opatření podle
věty první, popřípadě sdělení o způsobu nápravy nezákonného postupu orgánů kraje, kraj
neprodleně vyvěsí na úřední desce krajského úřadu po dobu nejméně 15 dnů.
§ 87
Kontrola výkonu samostatné působnosti
(1) Požádá-li kraj o doporučení opatření k nápravě nedostatků zjištěných
kontrolou, uvede kontrolující tato doporučení v protokolu o kontrole.
(2) Hejtman, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání
zastupitelstva konaném po ukončení kontroly seznámí zastupitelstvo s výsledky
uskutečněné kontroly.
(3) V případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup kraje, předloží
hejtman, popřípadě jím pověřený zástupce, spolu se seznámením s výsledky uskutečněné
kontroly zastupitelstvu též návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a
k zamezení jejich opakování, popřípadě jej seznámí se způsobem, jakým se tak již stalo.
Informaci o jednání zastupitelstva v této věci včetně návrhu opatření k nápravě,
popřípadě sdělení o způsobu nápravy, kraj neprodleně vyvěsí na úřední desce krajského
úřadu po dobu nejméně 15 dnů. Současně tuto informaci zašle kraj ministerstvu.
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(4) Kraj je povinen zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou.
§ 88
Kontrola výkonu přenesené působnosti
(1) Pro kontrolu výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům krajů se ustanovení
§ 87 užije obdobně, s výjimkou odstavce 8. Práva a povinnosti, které podle § 87 náležejí
hejtmanovi, popřípadě jím pověřenému zástupci, náležejí v případě kontroly výkonu
přenesené působnosti řediteli krajského úřadu.
(2) Kontrolující je povinen porovnat stav kontrolovaných činností též s usneseními
vlády, směrnicemi ústředních správních úřadů a s opatřeními příslušných orgánů veřejné
správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti.
(3) Kontrolující může dále v protokolu o kontrole
a) uložit orgánu kraje splnit úkol stanovený zákonem nebo provést nápravu nezákonného
postupu nebo jiných nedostatků zjištěných při kontrole a stanovit mu k tomu přiměřenou
lhůtu,
b) uložit orgánu kraje podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě stanovené podle písmene a)
písemnou zprávu o splnění úkolu stanoveného zákonem nebo o nápravě nezákonného postupu
nebo jiných nedostatků zjištěných při kontrole.
(4) Ustanovení odstavce 3 písm. a) se nevztahuje na úkony učiněné orgány kraje podle
správního řádu nebo podle daňového řádu.
§ 88
Kontrola výkonu přenesené působnosti
(1) Při kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům krajů jedná za
tyto orgány v případě krajského úřadu ředitel nebo jím pověřená osoba a v případě
ostatních orgánů kraje hejtman nebo jím pověřená osoba.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna zajistit nápravu nedostatků zjištěných
kontrolou a splnění uložených opatření.
§ 89
(1) Fyzické osobě, která zavinila, že kraj nesplnil povinnost podle § 87 odst. 2, může
kontrolní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.
(2) Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně, nebyla-li povinnost splněna ani ve lhůtě
nově stanovené kontrolujícím. Úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout
částku 200 000 Kč.
(3) Pořádkovou pokutu lze uložit do 1 měsíce ode dne nesplnění povinnosti.
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(4) Pořádkovou pokutu vybírá a vymáhá kontrolní orgán, který ji uložil. Pořádková
pokuta je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost kontrolního orgánu, který pokutu
uložil.
K části třicáté třetí:
Ustanovení zákona o hlavním městě Praze
Přenesená působnost orgánů městských částí
§ 32
(1) Orgány městské části vykonávají přenesenou působnost městské části v rozsahu
stanoveném zákonem a v mezích zákona Statutem.
(2) Orgánům městských částí lze v mezích zákona svěřit Statutem přenesenou
působnost, která je zvláštním zákonem svěřena orgánům obcí, orgánům obcí s pověřeným
obecním úřadem nebo orgánům obcí s rozšířenou působností, není-li dále stanoveno jinak.
(3) Při výkonu přenesené působnosti městské části se orgány městské části řídí zákony
a jinými právními předpisy, jakož i usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních
úřadů publikovanými ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí a dále opatřeními
příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle
tohoto zákona (§ 113 odst. 2 a § 115 odst. 3).
(4) Městská část je povinna zajistit výkon přenesené působnosti a obdrží z rozpočtu
hlavního města Prahy příspěvek na výkon přenesené působnosti.
§ 113
nadpis vypuštěn
(1) Ministerstvo kontroluje výkon samostatné působnosti svěřené orgánům hlavního
města Prahy. Věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady kontrolují výkon
přenesené působnosti svěřené orgánům hlavního města Prahy.
(1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují výkon samostatné
působnosti svěřené orgánům hlavního města Prahy ministerstvo a výkon přenesené
působnosti svěřené orgánům hlavního města Prahy věcně příslušná ministerstva nebo
jiné ústřední správní úřady.
(2) Magistrát v přenesené působnosti kontroluje výkon samostatné a přenesené
působnosti svěřené orgánům městských částí.
(3) Kontrolou se pro účely tohoto zákona rozumí činnost orgánů veřejné správy
uvedených v odstavcích 1 a 2, při které se zjišťuje, zda orgány hlavního města Prahy
a městských částí dodržují
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a) při výkonu samostatné působnosti zákony a jiné právní předpisy, s výjimkou právních
předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva,
b) při výkonu přenesené působnosti zákony, jiné právní předpisy a v jejich mezích též
usnesení vlády, směrnice ústředních správních úřadů, jakož i opatření příslušných orgánů
veřejné správy přijatá při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona (§ 115
odst. 3).
(4) Kontrolu výkonu samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům hlavního
města Prahy a městských částí provádějí pověření zaměstnanci kontrolující, kterými
se rozumějí
a) zaměstnanec hlavního města Prahy zařazený do Magistrátu,
b) zaměstnanec státu zařazený do ministerstva, věcně příslušného ministerstva nebo jiného
ústředního správního úřadu
(dále jen "kontrolující").
§ 114
Kontrola výkonu samostatné působnosti
(1) Kontrolující je při provádění kontroly oprávněn
a) požadovat od příslušného orgánu hlavního města Prahy, aby ve stanovené lhůtě předložil
podklady a poskytl úplné informace nezbytné k provedení kontroly,
b) zajistit v odůvodněných případech předložené podklady,
c) vstupovat do objektů a do jiných prostor, pokud vstup souvisí s prováděním kontroly,
d) v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze kontroly používat technické a materiální
vybavení hlavního města Prahy, v případech, kdy je jejich použití nezbytné k zabezpečení
kontroly.
(2) Hlavní město Praha poskytne v souvislosti s prováděním kontroly kontrolujícímu
veškerou součinnost odpovídající možnostem hlavního města Prahy a rozsahu kontrolních
oprávnění stanovených tímto zákonem.
(3) Kontrolující je povinen
a) oznámit primátorovi hlavního města Prahy, popřípadě jím pověřenému zástupci, zahájení
a ukončení kontroly a předložit před zahájením kontroly příslušné písemné pověření vydané
osobou oprávněnou podle vnitřních předpisů kontrolního orgánu,
b) provádět kontrolu v rozsahu písemného pověření ke kontrole,
c) zjistit skutečný stav kontrolovaných činností, porovnat je s příslušnými právními předpisy
a kontrolní zjištění prokázat příslušnými podklady,
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d) písemně potvrdit převzetí předložených podkladů, zabezpečit řádnou ochranu zajištěných
podkladů a vrátit je neprodleně, pominou-li důvody jejich zajištění,
e) o výsledcích kontroly pořídit písemný protokol o kontrole a uvést v něm náležitosti
stanovené tímto zákonem,
f) seznámit s obsahem protokolu o kontrole primátora hlavního města Prahy, popřípadě jím
pověřeného zástupce,
g) předat stejnopis protokolu o kontrole primátorovi hlavního města Prahy, popřípadě jím
pověřenému zástupci, k podpisu,
h) poučit primátora hlavního města Prahy, popřípadě jím pověřeného zástupce, o možnosti
podat proti protokolu námitky.
(4) V protokolu o kontrole se zejména uvede
a) označení kontrolního orgánu,
b) označení kontrolovaného orgánu hlavního města Prahy,
c) jméno a příjmení kontrolujícího, popřípadě kontrolujících,
d) místo a čas provedení kontroly,
e) předmět kontroly a kontrolované období,
f) všechna kontrolní zjištění, včetně uvedení zjištěného nezákonného postupu,
g) označení všech podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá,
h) podpis kontrolujícího, který kontrolu provedl; v případě, že kontrolu provedlo více
kontrolujících, podpisy všech kontrolujících, kteří se kontroly zúčastnili,
i) datum vyhotovení protokolu a datum převzetí protokolu o kontrole primátorem hlavního
města Prahy nebo jím pověřeným zástupcem.
(5) Pokud primátor hlavního města Prahy, popřípadě jím pověřený zástupce, odmítnou
podepsat protokol o kontrole, kontrolující tuto skutečnost vyznačí v protokolu.
(6) Proti protokolu o kontrole může primátor hlavního města Prahy nebo jím pověřený
zástupce podat do 15 dnů ode dne jeho převzetí námitky. O námitkách proti protokolu
o kontrole rozhoduje kontrolující. Nebylo-li námitkám vyhověno, mohou se primátor
hlavního města Prahy nebo jím pověřený zástupce ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí o námitkách odvolat k tomu, kdo kontrolujícího pověřil kontrolou (dále jen
"vedoucí"). Vedoucí o odvolání proti rozhodnutí o námitkách rozhodne do 30 dnů od
doručení odvolání. Jsou-li pro to důvody, vedoucí rozhodnutí o námitkách změní nebo zruší,
jinak odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí. Pokud v řízení o odvolání proti rozhodnutí
o námitkách vyplyne potřeba věc došetřit, vedoucí rozhodnutí zruší a zajistí došetření věci.
Proti rozhodnutí vedoucího se nelze dále odvolat. Pokud kontrolující vyhoví námitkám proti
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protokolu, nebo pokud vedoucí vyhoví odvolání proti rozhodnutí o námitkách, je přílohou
jejich písemného rozhodnutí dodatek k protokolu, kterým je opravena část protokolu
o kontrole, která byla námitkami úspěšně napadena.
(7) Při rozhodování podle odstavce 6 se nepostupuje podle správního řádu, s výjimkou
ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů, doručování a obsahových
a formálních náležitostech rozhodnutí.
(8) Primátor hlavního města Prahy, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším
zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy seznámí toto zastupitelstvo s výsledky
uskutečněné kontroly; v případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup orgánů hlavního
města Prahy, předloží mu návrh opatření k odstranění jeho důsledků a k zamezení jeho
opakování, popřípadě jej seznámí se způsobem, jakým se tak již stalo. Informace o jednání
zastupitelstva hlavního města Prahy v této věci včetně návrhu opatření podle věty první,
popřípadě sdělení o způsobu nápravy nezákonného postupu orgánů hlavního města Prahy,
hlavní město Praha neprodleně vyvěsí na úřední desce Magistrátu po dobu nejméně 15 dnů.
(9) Pro kontrolu výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městských částí se
odstavce 1 až 8 užijí obdobně. Práva a povinnosti, které náležejí primátorovi hlavního města
Prahy, popřípadě jím pověřenému zástupci, náležejí v případě kontroly výkonu samostatné
působnosti svěřené orgánům městských částí starostovi městské části, popřípadě jeho
zástupci.
§ 114
Kontrola výkonu samostatné působnosti
(1) Požádá-li hlavní město Praha nebo městská část o doporučení opatření
k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou, uvede kontrolující tato doporučení
v protokolu o kontrole.
(2) Primátor hlavního města Prahy, popřípadě jím pověřený zástupce, nebo
starosta městské části, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání
zastupitelstva hlavního města Prahy nebo městské části konaném po ukončení kontroly
seznámí zastupitelstvo hlavního města Prahy nebo městské části s výsledky uskutečněné
kontroly.
(3) V případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup hlavního města Prahy
nebo městské části, předloží primátor hlavního města Prahy, popřípadě jím pověřený
zástupce, nebo starosta městské části, popřípadě jím pověřený zástupce, spolu se
seznámením s výsledky uskutečněné kontroly zastupitelstvu hlavního města Prahy nebo
městské části též návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků
a k zamezení jejich opakování, popřípadě jej seznámí se způsobem, jakým se tak již
stalo. Informaci o jednání zastupitelstva hlavního města Prahy nebo městské části v této
věci včetně návrhu opatření k nápravě, popřípadě sdělení o způsobu nápravy, hlavní
město Praha nebo městská část neprodleně vyvěsí na úřední desce Magistrátu nebo
úřadu městské části po dobu nejméně 15 dnů. Současně tuto informaci zašle hlavní
město Praha ministerstvu, městská část Magistrátu.
(4) Hlavní město Praha nebo městské části jsou povinny zajistit nápravu
nedostatků zjištěných kontrolou.
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§ 115
Kontrola výkonu přenesené působnosti
(1) Pro kontrolu výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům hlavního města Prahy
se ustanovení § 114 užije obdobně, s výjimkou odstavce 8. Práva a povinnosti, které podle
§ 114 náležejí primátorovi hlavního města Prahy, popřípadě jím pověřenému zástupci,
náležejí v případě kontroly výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům hlavního města
Prahy řediteli Magistrátu.
(2) Kontrolující je povinen porovnat stav kontrolovaných činností též s usneseními
vlády, směrnicemi ústředních správních úřadů a s opatřeními příslušných orgánů veřejné
správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti.
(3) Kontrolující může dále v protokolu o kontrole
a) uložit orgánu hlavního města Prahy splnit úkol stanovený zákonem nebo provést nápravu
nezákonného postupu nebo jiných nedostatků zjištěných při kontrole a stanovit mu k tomu
přiměřenou lhůtu,
b) uložit orgánu hlavního města Prahy nebo městské části podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě
stanovené podle písmene a) písemnou zprávu o splnění úkolu stanoveného zákonem nebo
o nápravě nezákonného postupu nebo jiných nedostatků zjištěných při kontrole.
(4) Pro kontrolu výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům městských částí se
odstavce 1 až 3 užijí obdobně. Práva a povinnosti, které podle odstavce 1 náležejí řediteli
Magistrátu, náležejí v tomto případě tajemníkovi úřadu městské části. Stav kontrolovaných
činností se porovnává rovněž s opatřeními Magistrátu přijatými při kontrole výkonu
přenesené působnosti svěřené orgánům městských částí, a pokud kontrolu provádí Magistrát,
uvádí se v protokolu o kontrole lhůta pro podání zprávy Magistrátu.
§ 115
Kontrola výkonu přenesené působnosti
(1) Při kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům hlavního města
Prahy nebo městských částí jedná za tyto orgány v případě Magistrátu ředitel
Magistrátu nebo jím pověřená osoba, v případě úřadu městské části tajemník úřadu
městské části nebo jím pověřená osoba, v případě ostatních orgánů hlavního města
Prahy primátor hlavního města Prahy nebo jím pověřená osoba a v případě ostatních
orgánů městské části starosta městské části nebo jím pověřená osoba.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna zajistit nápravu nedostatků zjištěných
kontrolou a splnění uložených opatření.
§ 116
(1) Fyzické osobě, která zavinila, že hlavní město Praha nebo jeho městská část
nesplnily povinnost podle § 114 odst. 2, může kontrolní orgán uložit pořádkovou pokutu až
do výše 50 000 Kč.
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(2) Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně, nebyla-li povinnost splněna ani ve lhůtě
nově stanovené kontrolujícím. Úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout
částku 200 000 Kč.
(3) Pořádkovou pokutu lze uložit do 1 měsíce ode dne nesplnění povinnosti.
(4) Pořádkovou pokutu vybírá a vymáhá kontrolní orgán, který ji uložil. Pořádková
pokuta je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost kontrolního orgánu, který pokutu
uložil.
K části třicáté čtvrté:
Ustanovení zákona o evidenci obyvatel
§ 24
(1) Ministerstvo kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel
u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
(2) Pro výkon kontroly podle odstavce 1 se u obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností použijí obdobně ustanovení obecního zřízení o kontrole výkonu přenesené
působnosti.
§ 24
Ministerstvo kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel
a rodných čísel u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, matričních úřadů
a ohlašoven.
K části třicáté páté:
Ustanovení plemenářského zákona
§ 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 zákonem8).
(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.
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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 společenství2).
(6) Inspekce a orgány veterinárního dozoru při kontrole podle odstavce 5
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).
a)

(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
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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.
(10) Kontrolované osoby jsou povinny na požádání zaměstnanců inspekce
a) 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,
b) poskytnout informace, doklady, bezplatnou věcnou a osobní pomoc k výkonu kontrolní
činnosti,
c) předvést vyjmenovaná hospodářská zvířata, označovaná zvířata nebo evidovaná zvířata
anebo zajistit jiný způsob umožňující jejich individuální kontrolu,
d) umožnit ověření původu vyjmenovaných hospodářských zvířat.
(9) Zaměstnanci inspekce jsou oprávněni vyžadovat předvedení vyjmenovaných
hospodářských zvířat anebo označovaných nebo evidovaných zvířat, nebo vyžadovat
jiný způsob umožňující jejich individuální kontrolu.
(10) Kontrolované osoby jsou povinny na požádání zaměstnanců inspekce
a) předvést vyjmenovaná hospodářská zvířata anebo označovaná nebo evidovaná
zvířata, nebo zajistit jiný způsob umožňující jejich individuální kontrolu a
b) umožnit ověření původu vyjmenovaných hospodářských zvířat.
(11) Vyhláška stanoví
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).
a)
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K části třicáté šesté:
Ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva
§ 16a
(1) Výrobce pyrotechnických výrobků před uvedením na trh Evropské unie je povinen
a) zařadit pyrotechnické výrobky do kategorií podle způsobu jejich použití anebo jejich účelu
a úrovně nebezpečnosti včetně úrovně hladiny hluku a podle jednotlivých modulů požádat
úřad o posouzení tohoto zařazení,
b) zajistit posouzení shody pyrotechnických výrobků,
c) poskytnout úřadu jako oznámenému subjektu pro pyrotechnické výrobky součinnost
potřebnou pro posuzování jejich shody ve svých prostorách a zařízeních,
d) vydat ES prohlášení o shodě, stanoví-li tak vláda nařízením,
e) pro pyrotechnické výrobky určené pro použití ve vozidlech poskytnout uživatelům
s odbornou způsobilostí na základě žádosti bezpečnostní list vypracovaný podle přímo
použitelného předpisu Evropských společenství18d) v jazyce, který požadují; bezpečnostní
list lze poskytnout v tištěné nebo elektronické podobě podle požadavků osoby, které je
určený,
f) označit každý pyrotechnický výrobek dobou použitelnosti a po provedení posouzení shody
označit značkou CE opatřit označením CE a dalším označením, které stanoví vláda
nařízením.
(2) Výrobce pyrotechnických výrobků je dále povinen uchovávat technickou
dokumentaci a jiné písemnosti stanovené v jednotlivých postupech posuzování shody.
(3) Distributor pyrotechnických výrobků může dodávat nebo jinak zpřístupňovat jen
pyrotechnické výrobky označené podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů,
u nichž nesmí být překročena doba jejich použitelnosti.
(4) Při dovozu pyrotechnických výrobků ze třetích zemí je dovozce pyrotechnických
výrobků povinen postupovat podle zvláštního právního předpisu18e). O vydaných dovozních
povoleních a uskutečněných dovozech ministerstvo poskytne úřadu potřebné informace
v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem18f).
(5) Výrobce, dovozce nebo distributor pyrotechnických výrobků může uvádět na trh
nebo dodávat zábavní pyrotechniku kategorie 4, divadelní pyrotechniku kategorie T2 a ostatní
pyrotechnické výrobky kategorie P2 jen osobám s odbornou způsobilostí.
(6) V případě, že výrobce pyrotechnických výrobků není usazen v členském státě
Evropské unie, plní dovozce pyrotechnických výrobků povinnosti výrobce pyrotechnických
výrobků podle tohoto zákona.
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§ 20
Kontrola
(1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem provádí úřad a jím
pověření inspektoři úřadu, s výjimkou kontroly dodržování povinností podle § 16b, kterou
provádí Česká obchodní inspekce. Inspektoři úřadu se prokazují služebními průkazy, jejichž
vzor stanoví ministerstvo vyhláškou. Kontrola se provádí bez předchozího ohlášení.
(2) Úřad provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje při tom podle
příslušného předpisu Evropských společenství19d) a v rozsahu své věcné působnosti podle
zvláštních právních předpisů.
(3) Inspektoři úřadu jsou oprávněni
a) vstupovat při výkonu kontroly do objektů a provozoven kontrolovaných osob, ve kterých
jsou vykonávány činnosti na úseku kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických výrobků,
v souladu s bezpečnostními předpisy,
b) ověřovat totožnost kontrolovaných osob a též totožnost fyzických osob, které při kontrole
zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob k zastupování,
c) požadovat od kontrolovaných osob potřebné doklady, poskytnutí pravdivých a úplných
informací a písemná nebo ústní vysvětlení,
d) odebírat ke kontrole za náhradu vzorky kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických
výrobků k posouzení souladu těchto výrobků s požadavky zákona a prováděcích právních
předpisů.
(3) (4) Za odebrané vzorky se kontrolované osobě poskytne nejpozději do 90 dnů po
posouzení úřadem náhrada ve výši ceny, za kterou se výrobek v okamžiku odebrání vzorku
nabízí. Náhrada se neposkytne, pokud se jí kontrolovaná osoba vzdá, nebo pokud je vzorek
vrácen v nepoškozeném stavu. Nárok na náhradu nevzniká, pokud jde o kontrolovaný
výrobek nebo pyrotechnický výrobek, který nesplňuje stanovené technické požadavky;
náhradu nákladů na posouzení souladu odebraných výrobků s požadavky zákona je úřad
oprávněn požadovat jen tehdy, bylo-li posouzením zjištěno, že výrobek nesplňuje požadavky
tohoto zákona. Náhradu nákladů na posouzení souladu odebraných výrobků s požadavky
zákona může úřad uložit jen tehdy, bylo-li posouzením zjištěno, že výrobek nesplňuje
požadavky tohoto zákona.
§ 20a
(1) Pokud inspektor úřadu má důvodné podezření, že kontrolovaný výrobek nebo
pyrotechnický výrobek nesplňuje požadavky tohoto zákona, zakáže jeho uvedení na trh nebo
dodávání po dobu potřebnou k provedení kontroly.
(2) Inspektor úřadu na základě provedené kontroly zakáže do zjednání nápravy uvádět
na trh nebo dodávat kontrolované výrobky nebo jinak zpřístupňovat pyrotechnické výrobky,
které nesplňují požadavky zákona nebo zvláštních právních předpisů20a). Toto opatření
oznámí kontrolované osobě ústně a neprodleně následně o něm učiní písemný záznam do
kontrolního protokolu20b) protokolu o kontrole20b).
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(3) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým opatřením, může proti němu podat
námitky, které se uvedou v kontrolním protokolu, nebo je může podat úřadu písemně
nejpozději do 10 dnů ode dne seznámení s opatřením. Podané námitky nemají odkladný
účinek. Předseda úřadu rozhodne o námitkách bez zbytečného odkladu, nejdéle však do
5 pracovních dnů, a jeho rozhodnutí je konečné. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách
se doručí kontrolované osobě.
(3) Pokud inspektor úřadu má důvodné podezření, že kontrolované výrobky nebo
pyrotechnické výrobky nesplňují požadavky tohoto zákona a zároveň ohrožují zdraví
nebo bezpečnost, nařídí jejich zajištění do doby, než bude úřadem pravomocně
rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, popřípadě do doby, kdy bude prokázáno,
že se nejedná o výrobky, které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost. Toto opatření
oznámí inspektor kontrolované osobě ústně a následně o něm učiní písemný záznam do
protokolu o kontrole20a), ve kterém uvede též důvod zajištění, popis zajištěných
výrobků a jejich množství.
(4) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s opatřením uloženým podle odstavce 2 nebo
3, může proti němu podat námitky, které se uvedou v protokolu o kontrole, nebo je
může podat úřadu písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole.
Podané námitky nemají odkladný účinek. Předseda úřadu rozhodne o námitkách bez
zbytečného odkladu, nejdéle však do 5 pracovních dnů, a jeho rozhodnutí je konečné.
Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručí kontrolované osobě.
(5) Kontrolovaná osoba je povinna kontrolované výrobky nebo pyrotechnické
výrobky zajištěné podle odstavce 3 bezodkladně vydat inspektorovi úřadu. V případě,
že kontrolovaná osoba jejich vydání odmítne, provede inspektor jejich odnětí.
(6) Náklady na uskladnění zajištěných kontrolovaných výrobků nebo
pyrotechnických výrobků a náklady na zničení propadlých nebo zabraných
kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických výrobků hradí kontrolovaná osoba.
Kontrolovaná osoba není povinna uhradit náklady na uskladnění zajištěných
kontrolovaných výrobků anebo pyrotechnických výrobků, jestliže se prokáže, že tyto
výrobky odpovídají tomuto zákonu a neohrožují zdraví nebo bezpečnost.
(7) Pokud bylo prokázáno, že zajištěné kontrolované výrobky nebo pyrotechnické
výrobky splňují požadavky tohoto zákona a neohrožují zdraví nebo bezpečnost, úřad
rozhodne o zrušení opatření o jejich zajištění. Pokud bylo zrušeno opatření o zajištění,
zajištěné výrobky musí být kontrolované osobě bez zbytečných průtahů vráceny
v neporušeném stavu, s výjimkou výrobků použitých pro posouzení. O vrácení výrobků
se sepíše písemný záznam.
(8) Propadlé nebo zabrané výrobky úřad může zničit nebo jinak znehodnotit.
__________________
20b) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
20b)
§ 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
§ 20b
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(1) V případě, že kontrolované výrobky nebo pyrotechnické výrobky nesplňují
podmínky pro uvedení na trh nebo bezprostředně ohrožují bezpečnost, úřad rozhodne
o zákazu další distribuce kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických výrobků. Opravný
prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(2) Pokud kontrolované výrobky nebo pyrotechnické výrobky mají technickou vadu
a prokazatelně ohrožují zdraví nebo bezpečnost, úřad rozhodne o stažení těchto výrobků
z trhu; opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(3) Úřad může, pokud je to nutné k zajištění bezpečnosti, současně rozhodnout
o zničení výrobků nebo série výrobků nebo jiné formě znehodnocení; opravný prostředek
proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(4) (3) Úřad je povinen informovat včas a vhodným způsobem osoby, které mohou být
vystaveny vážnému riziku vyvolanému kontrolovaným výrobkem nebo pyrotechnickým
výrobkem, o tomto riziku.
§ 22a
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Kontrolovaná osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) neoprávněně použije zkušební značku, označení CE, certifikát anebo jiný dokument
vydaný úřadem podle tohoto zákona,
b) uvede na trh nebo distribuuje kontrolovaný výrobek, který nesplňuje stanovené technické
požadavky podle § 4 odst. 1, nebo jinak zpřístupní pyrotechnický výrobek, který
nesplňuje stanovené technické požadavky podle § 4a odst. 1,
c) nesplní opatření podle § 20a odst. 2,
d) předvádí nebo používá na veletrzích, výstavách a při předváděcích akcích pyrotechnické
výrobky v rozporu s § 13 odst. 1,
e) používá pyrotechnické výrobky vyrobené pro účely výzkumu, vývoje a zkoušení v rozporu
s § 13 odst. 2, nebo
f) dodává nebo jinak poskytuje pyrotechnické výrobky osobám, které nedosáhly věkové
hranice podle § 14.
(2) Výrobce, dovozce nebo vývozce se dopustí správního deliktu tím, že
a) uvede na trh nebo vyveze kontrolovaný výrobek v rozporu s § 16 odst. 1 písm. a),
b) neoznačí alespoň jednu z hlavních částí střelné zbraně podle § 16 odst. 1 písm. b),
c) v rozporu s § 16 odst. 1 písm. c) neoznačí vnější stranu nejmenšího spotřebitelského obalu
stanoveného střeliva zkušební značkou uvedenou v certifikátu nebo nezajistí výrobní kontrolu
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ke zjištění, zda jsou ve výrobě dodrženy stanovené technické požadavky nebo o tom nevede
evidenci,
d) neponechá na hlavní části zbraně, která je vyrobena z kovu, měkké místo pro vyražení
příslušné zkušební značky podle § 16 odst. 1 písm. d),
e) neinformuje úřad o změnách ve výrobě kontrolovaných výrobků podle § 16 odst. 1
písm. e), nebo
f) uvede na trh pyrotechnický výrobek, který nesplňuje základní bezpečnostní požadavky
na pyrotechnické výrobky stanovené nařízením vlády, v rozporu s § 4a odst. 1.
(3) Výrobce, dovozce nebo distributor pyrotechnických výrobků se dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu s § 16a odst. 5 dodá nebo jinak zpřístupní osobě bez odborné
způsobilosti zábavní pyrotechniku kategorie 4, divadelní pyrotechniku kategorie T2 nebo jiné
pyrotechnické výrobky kategorie P2.
(4) Výrobce se dopustí správního deliktu tím, že neopatří kontrolovaný výrobek údaji
podle § 16 odst. 2 písm. a).
(5) Výrobce nebo dovozce pyrotechnických výrobků uváděných na trh se dopustí
správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 16a odst. 1 nebo 2.
(6) Distributor se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 16 odst. 3 uvede
na trh kontrolovaný výrobek, který není označený zkušební značkou.
(7) Distributor pyrotechnických výrobků se dopustí správního deliktu tím,
že v rozporu s § 16a odst. 3 dodá nebo jinak zpřístupní pyrotechnický výrobek, který není
označen podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů, nebo pyrotechnický výrobek,
u kterého byla překročena doba jeho použitelnosti.
(8) Opravce, kterému byla vydána zbrojní licence podle zvláštního právního předpisu,
se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 16 odst. 4 písm. a) neprovede opravu nebo úpravu střelné zbraně tak,
aby splňovala stanovené technické požadavky, nebo nepředloží úřadu v písemné podobě
postup opravy nebo úpravy, nebo
b) nepředloží k ověřování opravenou střelnou zbraň, u níž byla provedena výměna některé
z hlavních částí podle § 16 odst. 4 písm. b).
(9) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c), odstavce 2 písm. a)
až d) a f), odstavce 6 nebo 7,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 3 až 5,
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) až f), odstavce 2 písm. e)
nebo odstavce 8.
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K části třicáté sedmé:
Ustanovení zákona o elektronickém podpisu
§9
Akreditace a dozor
(1) Udělování akreditací k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních
služeb, jakož i dozor kontrola nad dodržováním tohoto zákona náleží ministerstvu.
(2) Ministerstvo
a) uděluje a odnímá akreditace k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních
služeb subjektům působícím na území České republiky,
b) vykonává dozor kontrolu nad činností akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb
a kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, ukládá jim opatření k nápravě a pokuty
za porušení povinností podle tohoto zákona,
c) vede evidenci udělených akreditací a jejich změn a evidenci kvalifikovaných poskytovatelů
certifikačních služeb,
d) vede evidenci vydaných kvalifikovaných systémových certifikátů, které používá
kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb podle § 6 odst. 1 písm. a) a které byly podle
§ 6 odst. 2 ověřeny ministerstvem,
e) průběžně uveřejňuje přehled udělených akreditací, přehled kvalifikovaných poskytovatelů
certifikačních služeb a jejich kvalifikovaných služeb a kvalifikované systémové certifikáty
podle písmena d), a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup,
f) vyhodnocuje shodu nástrojů elektronického podpisu s požadavky stanovenými tímto
zákonem a prováděcí vyhláškou,
g) vede a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam důvěryhodných
certifikačních služeb podle právního předpisu Evropských společenství3a),
h) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o podmínkách ověření
uznávaného elektronického podpisu nebo uznávané elektronické značky, včetně odkazů na
aplikace podle § 11 odst. 5,
i) plní další povinnosti stanovené tímto zákonem.
(3) Za účelem výkonu dozoru je akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb
a kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb povinen pověřeným zaměstnancům
ministerstva umožnit v nezbytně nutném rozsahu vstup do obchodních a provozních prostor,
na požádání předložit veškerou dokumentaci, záznamy, doklady, písemnosti a jiné podklady
související s jeho činností, umožnit jim v nezbytně nutné míře přístup do svého informačního
systému a poskytnout informace a veškerou potřebnou součinnost.
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(4) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, postupuje ministerstvo při výkonu dozoru
podle zvláštního právního předpisu.4)
(5) Kvalifikovanému poskytovateli certifikačních služeb, který nesplnil povinnost
součinnosti podle odstavce 3, lze uložit pořádkovou pokutu do výše 1 000 000 Kč.
____________________
3a) Rozhodnutí Komise Evropských společenství 2009/767/ES ze dne 16. října 2009, kterým
se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků
prostřednictvím „jednotných kontaktních míst“ podle směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu.
4) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
K části třicáté osmé:
Ustanovení zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky
§ 3a
Úhrada nákladů zásahu
(1) Hasičskému záchrannému sboru kraje, záchrannému útvaru a zřizovateli jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce, která je zařazena do seznamu jednotek v rámci nařízení
kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami
požární ochrany, a která zasahovala na výzvu operačního a informačního střediska hasičského
záchranného sboru kraje, se uhradí náklady vzniklé
a) úmyslným jednáním osoby, s výjimkou jednání osoby nesvéprávné nebo osoby, která
s ohledem na duševní poruchu není způsobilá ovládnout své jednání a posoudit jeho následky,
nebo
b) při jeho zásahu u dopravní nehody.
(2) Náklady podle odstavce 1 jsou hrazeny za každou započatou hodinu zásahu
paušální částkou. Jejich úhradou není dotčeno právo na úhradu obdobných nákladů podle
jiného právního předpisu.
(3) Pro účely úhrady nákladů podle odstavce 1 příslušný orgán, který ve věci rozhodl,
poskytne bez zbytečného odkladu příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje nebo
záchrannému útvaru pravomocné rozhodnutí nebo pravomocný rozsudek, nezbytné
k uplatnění práva na náhradu nákladů podle odstavce 1. To neplatí, pokud toto poskytnutí
může ohrozit účel jiného trestního řízení. Povinnost poskytnout údaje nezbytné k uplatnění
práva na náhradu nákladů podle odstavce 1 platí obdobně i pro Českou kancelář pojistitelů,
jde-li o případ podle odstavce 1 písm. b). Tyto údaje se poskytují bezplatně.
(4) V případě podle odstavce 1 písm. b) uplatňuje hasičský záchranný sbor náhradu
nákladů přímo proti
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a) příslušné pojišťovně, která uzavřela pojistnou smlouvu podle zákona upravujícího pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla týkající se vozidla, jehož provozem byla způsobena újma,
b) České kanceláři pojistitelů, pokud byla provozem vozidla způsobena újma, kterou je tato
kancelář povinna nahradit z garančního fondu, nebo
c) Ministerstvu financí, pokud byla újma způsobena provozem tuzemského vozidla
s výjimkou z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
(5) Pokud vznikl mezi osobami podle odstavce 4 3 spor o tom, kdo má uhradit náklady
podle odstavce 1 písm. b), uhradí je Česká kancelář pojistitelů. Vyplyne-li z dalšího šetření,
že plnění mělo být zcela nebo částečně poskytnuto pojišťovnou, popřípadě Ministerstvem
financí, jsou pojišťovna, popřípadě toto ministerstvo, povinny České kanceláři pojistitelů
poskytnutou úhradu nákladů nahradit. Náhradu nákladů podle odstavce 1 3 uplatňuje hasičský
záchranný sbor kraje nebo záchranný útvar i za zřizovatele jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce. Náhrada těchto nákladů se zasílá na účet příslušného hasičského záchranného
sboru kraje, záchranného útvaru nebo zřizovatele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce;
bližší údaje k těmto účtům se sdělují České kanceláři pojistitelů.
(6) Vláda stanoví nařízením paušální výši úhrady nákladů za každou započatou hodinu
zásahu podle odstavce 1.
§ 21
Pověření ke kontrole ve formě průkazu13) vydává ve své působnosti hasičský
záchranný sbor. Průkaz je při kontrole předkládán společně se služebním průkazem.
___________________________
13)
§ 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

K části třicáté deváté:
Ustanovení zákona o integrovaném záchranném systému
§ 27
Kontrola
(1) Ministerstvo, hasičský záchranný sbor kraje a orgány obcí, které zajišťují přípravu
na mimořádné události, záchranné a likvidační práce a ochranu obyvatelstva, jsou oprávněny
v mezích své působnosti kontrolovat dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho
provedení. Při vykonávání kontrolní činnosti se řídí základními pravidly stanovenými
zvláštním právním předpisem.20)
(2) Kontrolu uvedenou v odstavci 1 vykonává u obce krajský úřad, u krajského úřadu
a hasičského záchranného sboru kraje Ministerstvo vnitra.
____________________
20) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
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K části čtyřicáté:
Ustanovení krizového zákona
§ 33
Kontrola
(1) Orgány krizového řízení jsou oprávněny v mezích své působnosti kontrolovat
dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení. Při vykonávání kontrolní
činnosti se řídí základními pravidly stanovenými zvláštním právním předpisem.25)
(2) Kontrolu uvedenou v odstavci 1 vykonává u obce hasičský záchranný sbor kraje
v součinnosti s obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u obce s rozšířenou působností
hasičský záchranný sbor kraje v součinnosti s krajským úřadem, u kraje Ministerstvo vnitra ve
spolupráci s příslušným ministerstvem nebo jiným ústředním správním úřadem a u hasičského
záchranného sboru kraje Ministerstvo vnitra.
(3) Kontrolu uvedenou v odstavci 1 vykonává u právnických osob a podnikajících
fyzických osob orgán krizového řízení, který právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě
uložil povinnost vyplývající z krizového plánu.
(4) V zařízeních zpravodajských služeb a Národního bezpečnostního úřadu, kde by
kontrolou uvedenou v odstavci 1 mohlo dojít k ohrožení utajovaných informací nebo
bezpečnosti státu, může být kontrola vykonána jen se souhlasem jejich ředitele. Kontrolu
provádí Ministerstvo vnitra. Nebude-li souhlas udělen, zajistí ředitel, který odmítnul souhlas
udělit, výkon kontroly ve své působnosti a podá do 60 dnů ode dne odmítnutí udělení
souhlasu zprávu o jejím výsledku Ministerstvu vnitra, nestanoví-li Ministerstvo vnitra lhůtu
delší. Není-li zpravodajská služba nebo Národní bezpečnostní úřad schopen zajistit výkon
kontroly ve své působnosti, umožní její výkon Ministerstvu vnitra, přitom může stanovit
zvláštní podmínky způsobu výkonu takové kontroly.
____________________
25) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
K části čtyřicáté první:
Ustanovení zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel
§ 54
Státní dozor
(1) Státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady.
Státní dozor ve věcech zkušebních komisařů vykonává ministerstvo.
(2) Vrchní státní dozor nad výkonem státního dozoru ve věcech získávání
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a dále ve věcech výkonu
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státní správy podle § 53 odst. 4 vykonává ministerstvo. Při výkonu vrchního státního dozoru
může ministerstvo vykonávat činnosti náležející státnímu dozoru.
(3) Při výkonu státního dozoru postupují obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
krajské úřady a ministerstvo podle zákona o státní kontrole.7)
(3) Pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve formě průkazu vydává správní
orgán, do jehož působnosti výkon dozoru spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví
prováděcí právní předpis.
__________________________
7)
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
§ 55
Zjistí-li pověřená osoba při výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru
porušení povinností stanovených tímto zákonem, podle potřeby a povahy zjištěných
nedostatků uloží způsob a lhůtu k odstranění těchto nedostatků a jejich příčin.
§ 62
Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 11 odst. 2, § 13 odst. 5, § 20 odst. 5, § 21
odst. 1, § 23 odst. 3, § 27 odst. 5, § 30 odst. 2, § 34 odst. 3, § 35 odst. 4, § 36 odst. 5, § 40
odst. 3, § 41 odst. 3, § 42 odst. 4, § 47 odst. 6, § 48 odst. 7, § 50 odst. 4, § 51 odst. 5, § 52b
odst. 8, § 52c odst. 9, § 52f odst. 2, § 52g odst. 5, § 52i odst. 3 a § 54 odst. 3.
K části čtyřicáté druhé:
Ustanovení zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
§ 12a
Kontrola
(1) Fond je oprávněn provádět, a to i bez ohlášení, kontrolu
správnosti údajů fyzických a právnických osob uvedených v žádostech podávaných
Fondu,
b) plnění povinností a podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a uzavřených smluv
podle § 1 odst. 2,
c) správnosti informací poskytovaných Fondu podle tohoto zákona, zákona o zemědělství
a nařízení vlády vydaných k jejich provedení,
d) plnění povinností vyplývajících z přímo použitelného předpisu Evropských společenství,
pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
a)

(2) Při výkonu kontroly podle odstavce 1 postupuje Fond vůči fyzickým a právnickým
osobám (dále jen „kontrolované osoby“) podle zákona o státní kontrole32) kontrolního řádu,
zákona o zemědělství33), podle tohoto zákona, a podle zákona o finanční kontrole19). Tím není
32)
33)

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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dotčen výkon kontroly podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství
upravujících společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské
politiky, podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(EZFRV), společné organizace zemědělských trhů34).
(3) Pokud doklady u kontrolovaných osob nepostačují k řádnému provedení kontroly,
je Fond oprávněn požadovat doklady i od jiné osoby, a to v rozsahu nezbytném pro ověření
skutečností majících souvislost s činností kontrolovaných osob, která je předmětem kontroly.
Tato osoba je povinna ve stanovené lhůtě takové doklady Fondu předložit, výkon kontroly
Fondem umožnit a při něm spolupůsobit. Práva a povinnosti Fondu a této osoby se řídí
zákonem o státní kontrole32) kontrolním řádem přiměřeně, přičemž účel kontroly musí být
naplněn při zajištění toho, aby práva a chráněné zájmy této osoby byly dotčeny v nejmenší
možné míře.
(4) Kontrolu podle odstavců 1 až 3 vykonává Fond prostřednictvím svých
zaměstnanců a jiných fyzických a právnických osob, které k tomuto účelu zmocní a jejichž
předmětem podnikání je kontrolní činnost (dále jen „osoby vykonávající kontrolu“). Osoby
vykonávající kontrolu jsou mimo práv a povinností stanovených podle zákona o státní
kontrole32) při kontrole oprávněny
a) ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, a též totožnost
fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob
k zastupování,
b) pořizovat kopie nebo výpisy z písemných materiálů, které jsou předkládány při kontrole,
c) pořizovat kopie nebo výpisy záznamů dat na paměťových médiích prostředků výpočetní
techniky, které jsou předkládány při kontrole, a to včetně jejich zdrojových kódů,
d) pořizovat v souvislosti s prováděním kontroly fotodokumentaci,
e) seznamovat se s údaji přímo souvisejícími s vykonávanou kontrolou, které tvoří předmět
obchodního tajemství kontrolovaných osob; tyto informace nesmí Fond poskytnout třetím
osobám,
f) v nezbytném rozsahu vjíždět dopravními prostředky na komunikační cesty, na pozemky
a do provozních a skladovacích prostor a zařízení souvisejících s činností kontrolovaných
osob.
(4) Kontrolu podle odstavců 1 až 3 vykonává Fond prostřednictvím svých
zaměstnanců nebo jiných fyzických osob, které k tomuto účelu pověří podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie o financování společné zemědělské politiky; Fond
může podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o financování společné
zemědělské politiky pověřit výkonem kontroly právnickou osobu; v takovém případě
právnická osoba postupuje podle kontrolního řádu.
(5) Kontrolu podle odstavce 1 písm. b) a d) a odstavce 3 vykonávají v rámci
své působnosti stanovené zvláštními právními předpisy35) také správní úřady řízené
ministerstvem.
34)

35)

Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009.
Například 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), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně
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(6) Při výkonu kontroly podle odstavců 1 a 3 je Fond oprávněn požadovat provedení
analýz vzorků zemědělských výrobků Generálním ředitelstvím cel.
(7) Osoby vykonávající kontrolu se prokazují písemným pověřením nebo průkazem,
jde-li o zaměstnance Fondu, nebo písemným zmocněním, jde-li o jiné fyzické a právnické
osoby, v nichž je vymezen předmět kontroly a okruh kontrolovaných osob.
(8) Zjistí-li Fond při výkonu kontroly podle odstavce 1 skutečnosti, na jejichž základě
je třeba učinit opatření, jež jsou v působnosti jiných organizačních složek státu, je povinen
je těmto složkám oznámit.
(9) Fond a osoby vykonávající kontrolu při výkonu kontroly postupují při nakládání
s osobními údaji fyzických osob podle zvláštního právního předpisu31).
(7) Zaměstnanci Fondu vykonávající kontrolu se při výkonu kontrolní činnosti
prokazují průkazem zaměstnance Fondu, který je současně dokladem o jejich pověření
ke kontrole.
(8) Při výkonu kontroly podle odstavců 1 až 3 nevzniká nárok na náhradu
za odebrané vzorky.
(9) Na výkon kontroly prostřednictvím dálkového průzkumu Země, včetně
rychlých polních návštěv, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 42)
se nevztahuje kontrolní řád; ustanovení kontrolního řádu o vstupu na pozemky
a o právech kontrolujícího se použijí přiměřeně.
(10) Pro provádění kontrol orgány Evropských společenství nebo jimi pověřených
osob platí ustanovení odstavců 1 až 9 přiměřeně.
(11) Fond je odpovědným orgánem za provádění kontrol plnění kritérií způsobilosti
podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího prováděcí pravidla
pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém36).
(12) V případě, že není umožněna kontrola některé z podmínek, na kterou
je poskytnutí dotace vázáno, a nejedná se o zmaření kontroly podle přímo použitelného
předpisu Evropských společenství37), považuje se tato podmínka za nesplněnou.

42)
36)
37)

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
Čl. 35 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
Hlava III kapitola II nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
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K části čtyřicáté třetí:
Ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví
§ 84
Státní zdravotní dozor
(1) Při výkonu státního zdravotního dozoru orgány ochrany veřejného zdraví v rozsahu
své působnosti
a) dozírají, zda osoby plní povinnosti stanovené k ochraně veřejného zdraví přímo
použitelnými předpisy Evropské unie, tímto zákonem, zvláštními právními předpisy a
rozhodnutím, opatřením obecné povahy nebo jiným závazným opatřením orgánu ochrany
veřejného zdraví vydaným na základě těchto právních předpisů; státnímu zdravotnímu
dozoru nepodléhají podmínky vzniku živností podle § 59, uvádění na trh zvěřiny při
poskytování stravovacích služeb a povinnosti provozovatele rozhlasového a televizního
vysílání podle § 95 odst. 1,
b) mohou pozastavit výkon činnosti, pokud při ní byly porušeny povinnosti v ochraně
veřejného zdraví, a to do doby odstranění závady,
c) mohou předběžným opatřením pozastavit uvedení na trh4a) nebo do oběhu4c), distribuci
výrobků podezřelých z nebezpečnosti26a); mohou nařídit vyřazení z distribuce a prodeje
výrobků, které nesplňují požadavky stanovené tímto zákonem, zvláštním právním
předpisem nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie a na jejich základě vydaným
rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví, nebo zakázat jejich
uvádění do oběhu4c) nebo na trh,
d) mohou prověřovat znalosti podle § 19 odst. 3 a rozhodnout o tom, že fyzická osoba
vykonávající činnosti epidemiologicky závažné nemá znalosti nutné k ochraně veřejného
zdraví,
e) mohou zakázat nebo omezit používání nejakostní pitné vody, teplé vody nebo vody jiné
jakosti (§ 18 odst. 2 a § 21 odst. 2), a to do doby odstranění závady, jakož i stanovit účel,
pro který lze takovou vodu používat; mohou určit nápravná opatření v případě nedodržení
jakosti pitné vody, teplé vody nebo vody jiné jakosti, upravené tímto zákonem, nebo
změnit nápravná opatření, stanovená kontrolovanou osobou50), a to do doby odstranění
závady,
f) mohou nařídit větší četnost kontroly vody v bazénu provozovaném podle § 18 odst. 3,
sauně, v nádrži ke koupání, v nádrži ke koupání s přírodním způsobem čištění vody nebo
v umělém koupališti, jestliže jakost vody nedává záruku dodržení požadavků stanovených
nebo povolených podle § 6e, a dobu provádění takových kontrol,
g) mohou zakázat používání vody v nádrži ke koupání, povrchových vodách využívaných
ke koupání podle § 6a nebo 6d, v nádrži ke koupání s přírodním způsobem čištění vody,
v umělém koupališti nebo sauně, a to i jen pro některé skupiny obyvatel, nebo zakázat
používání zdroje vody pro umělé koupaliště nebo saunu, pokud je voda ke koupání,
sprchování nebo ochlazování znečištěna, a to do doby odstranění závady,
h) mohou zakázat provoz pískoviště venkovní hrací plochy určené pro hry dětí, nejsou-li
dodrženy stanovené hygienické limity nebo provozní řád (§ 13 odst. 2), a to do doby
odstranění závady,
i) mohou nařídit osobě provozující přírodní nebo umělé koupaliště nebo saunu, jakož
i osobě uvedené v § 6d, přijetí opatření k ochraně veřejného zdraví před zdravotním
50)

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
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j)
k)
l)

m)
n)

o)
p)
q)
r)
s)

t)

rizikem plynoucím ze znečištění vody ke koupání, ochlazování nebo sprchování nebo
změnit opatření přijaté k tomuto účelu osobou provozující přírodní nebo umělé koupaliště
nebo saunu nebo osobou uvedenou v § 6d,
mohou nařídit úpravu provozního řádu podle § 4 odst. 3, § 6c odst. 1 písm. f), § 7 odst. 2,
§ 13 odst. 2, § 15 odst. 2, § 21 odst. 3 a § 21a, pokud podmínky v něm uvedené nevedou
k ochraně veřejného zdraví,
mohou stanovit podmínky konání školy v přírodě, zotavovací akce nebo jiné podobné
akce pro děti (§ 12) a v případě ohrožení veřejného zdraví školu v přírodě, zotavovací
akci nebo jinou podobnou akci pro děti zakázat,
mohou odejmout povolení vydané podle § 4 odst. 6, § 5 odst. 5 až 8, § 6e, § 6f odst. 2, §
14, § 17 odst. 5, § 18 odst. 2, § 21 odst. 2, § 31 odst. 1, § 41a odst. 2, nesplňuje-li osoba
podmínky, za kterých bylo povolení vydáno, nebo je-li ohroženo veřejné zdraví; odejmutí
povolení vydaného Ministerstvem zdravotnictví musí být předem projednáno s tímto
správním úřadem,
mohou pozastavit provoz nebo používání zdroje hluku, vibrací nebo zdroje neionizujícího
záření, je-li to nezbytné k ochraně veřejného zdraví, a to do doby odstranění závady,
mohou předběžným opatřením pozastavit používání látky, suroviny, polotovaru nebo
potraviny určené k výrobě nebo přípravě pokrmu podezřelých z toho, že nevyhovují
požadavkům na zdravotní nezávadnost a čistotu stanoveným zvláštními právními
předpisy23) nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví; mohou rozhodnutím
zakázat používání látky, suroviny, polotovaru nebo potraviny určených k výrobě nebo
přípravě pokrmu, pokud nevyhovují požadavkům na zdravotní nezávadnost, jakost,
čistotu a značení stanoveným zvláštními právními předpisy23) nebo rozhodnutím orgánu
ochrany veřejného zdraví, nebo nejsou za stanovených podmínek skladovány, jakož i
nařídit provedení sanitace nebo změnu technologického postupu výroby nebo přípravy
pokrmu,
mohou stanovit odchylný způsob zacházení s prádlem ze zdravotnického zařízení nebo
ústavu sociální péče, je-li to nezbytné pro zamezení vzniku a šíření infekčních
onemocnění,
mohou uložit určení a měření faktorů životních a pracovních podmínek ke zjištění, zda
není ohroženo veřejné zdraví nebo určení příčiny poškození zdraví,
mohou uložit zajištění zpracování hodnocení zdravotních rizik osobě, jejíž činnost je
nebo může být zdrojem takového rizika,
mohou nařídit okamžité uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti na dobu
nejdéle 2 následujících provozních dnů od okamžiku zjištění porušení povinnosti, které
může mít za následek ohrožení života nebo zdraví,
mohou nařídit k ochraně zdraví zaměstnance nebo osoby uvedené v § 43 provedení
opatření k omezení rizik plynoucích z fyzikálních, mikroklimatických, chemických nebo
biologických faktorů pracovních podmínek, fyzické nebo duševní zátěže a ze
souvisejících pracovních podmínek; mohou nařídit změnu opatření přijatých
zaměstnavatelem podle zvláštního právního předpisu k ochraně zdraví při práci,
mohou k ochraně zdraví zaměstnavateli stanovit přísnější nejvyšší přípustné hodnoty
škodlivých faktorů pracovních podmínek, než stanoví zvláštní právní předpisy,
vyskytuje-li se na pracovišti současně více škodlivých faktorů, při vysokém fyzickém
zatížení zaměstnanců vystavených na pracovišti působení škodlivých faktorů, při
překračování limitních hodnot biologických expozičních testů, nebo pokud to je třeba s
ohledem na ochranu zdraví mladistvých zaměstnanců, studentů, spolupracujících
mladistvých rodinných příslušníků nebo žáků na výukových pracovištích,
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u) při zjištění, že pokrmy, suroviny, polotovary nebo potraviny k jejich výrobě či přípravě
jsou jiné než bezpečné nebo při zjištění, že potraviny uváděné do oběhu 48) jsou zjevně
zdravotně závadné, je mohou na místě znehodnotit nebo nařídit jejich znehodnocení či
likvidaci, a to na náklad kontrolované osoby, která je povinna způsob a provedení
znehodnocení nebo likvidace orgánu ochrany veřejného zdraví prokázat,
v) mohou nařídit z protiepidemických důvodů nebo ke zjištění zdravotního stavu fyzických
osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné lékařské prohlídky a potřebná
laboratorní a jiná vyšetření nutná k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění,
w) k předcházení ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací mohou, jde-li o výkon
rizikových prací, zaměstnavateli nebo osobě uvedené v § 43 nařídit mimořádné lékařské
preventivní prohlídky a upravit způsob a rozsah sledování zátěže organismu faktory
pracovních podmínek; mimořádné lékařské preventivní prohlídky pracovníků se zdroji
ionizujícího záření kategorie A stanoví příslušný orgán ochrany veřejného zdraví za
podmínek upravených zvláštním právním předpisem33a),
y) mohou nařídit fyzické osobě, která vylučuje choroboplodné zárodky, ale není nosičem
podle § 53 odst. 1, opatření v rozsahu podle § 53 odst. 1 písm. a) a c), s výjimkou léčení.,
z) mohou v případě zjištění protiprávního jednání69), kterého se kontrolovaná osoba
dopustila na území členského státu Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský
hospodářský prostor a které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů70)
rozhodnutím takové jednání zakázat.
(2) V případech podle odstavce 1 písm. b), e), g), h) a m) je osoba, které bylo nápravné
opatření uloženo neprodleně, povinna informovat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví o
odstranění závady a, spočívá-li závada ve skutečnosti, kterou lze měřit nebo provést její
laboratorní vyšetření, předložit i důkaz o dodržování povinností stanovených přímo
použitelnými předpisy Evropské unie a právními předpisy nebo uložených na jejich základě
rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Pro účely tohoto důkazu může
osoba měření a laboratorní vyšetření provést jen prostřednictvím držitele autorizace (§ 83c),
držitele osvědčení o akreditaci4a) nebo osoby, která má osvědčení o dodržování zásad správné
laboratorní praxe30) pro příslušný obor měření a vyšetřování, je-li pro příslušný obor měření a
vyšetřování autorizace, akreditace či vydání osvědčení právními předpisy upraveno, pokud
není sama takto kvalifikovaná. Určení a měření faktorů životních a pracovních podmínek
podle odstavce 1 písm. p) lze provést jen prostřednictvím držitele autorizace (§ 83c), držitele
osvědčení o akreditaci4a) nebo osoby, která má osvědčení o dodržování zásad správné
laboratorní praxe30) pro příslušný obor měření a vyšetřování, je-li pro příslušný obor měření a
vyšetřování autorizace, akreditace či vydání osvědčení právními předpisy upraveno. Věty
druhá a třetí se nepoužijí, stanoví-li tento zákon pro příslušné měření jinak (§ 32a).
(3) Pro opatření podle odstavce 1 písm. r) a u) neplatí správní řád. Toto opatření oznámí
zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví ústně osobě uvedené v § 88 odst. 2 větě první
kontrolované osobě, popřípadě fyzické osobě přítomné výkonu státního zdravotního
dozoru, která je ke kontrolované osobě v pracovněprávním vztahu, služebním, členském
nebo obdobném poměru nebo se na činnosti kontrolované osoby podílí, a učiní o něm
písemný zápis. Opatření podle odstavce 1 písm. r) a opatření podle odstavce 1 písm. u),
48)
69)
70)
30)

Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004.
Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004.
Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 305/1998 Sb., kterou se stanoví zásady správné laboratorní praxe, postup při ověřování jejich
dodržování, postup při vydávání osvědčení a postup kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe
(zásady správné laboratorní praxe).
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kterým zaměstnanec příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nařídí znehodnocení či
likvidaci pokrmu, suroviny, polotovaru nebo potraviny k výrobě či přípravě pokrmu nebo
epidemiologicky rizikové potraviny, je účinné okamžikem jeho oznámení.
Oddíl 4
Oprávnění a povinnosti zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví a povinnosti
kontrolovaných a dalších osob
§ 88
(1) Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví se při plnění úkolů orgánů ochrany
veřejného zdraví a výkonu oprávnění podle tohoto zákona, přímo použitelných předpisů
Evropské unie a zvláštních právních předpisů prokazují služebním průkazem, jehož vzor
upraví prováděcí právní předpis. Služební průkaz je u zaměstnanců orgánů ochrany veřejného
zdraví pověřených výkonem státního zdravotního dozoru (dále jen „kontrolující“) dokladem
o pověření k této kontrolní činnosti. Pokud hrozí šíření nákazy, zvýšený výskyt přenašečů
infekčních onemocnění a škodlivých nebo epidemiologicky významných členovců, hlodavců
a dalších živočichů a ke zjištění ohniska nákazy, k nařízení, provedení a kontrole
protiepidemických opatření mohou v mimořádných případech hodných zvláštního zřetele
vstupovat do obydlí fyzických osob. Fyzické osoby jsou povinny jim tento vstup umožnit a
strpět či provést opatření nařízená podle tohoto zákona k zamezení vzniku a šíření infekčních
onemocnění.
(2) Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví mohou po předložení služebního
průkazu vykonat státní zdravotní dozor v provozovně, v jiné stavbě nebo zařízení (dále jen
"provozovna"), je-li při zahájení jeho výkonu přítomna kontrolovaná osoba50, zaměstnanec
kontrolované osoby, člen jejího statutárního orgánu, spolupracující rodinný příslušník nebo
jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti
kontrolované osoby. Fyzickou osobu uvedenou ve větě první zaměstnanec orgánu ochrany
veřejného zdraví seznámí s obsahem protokolu o kontrolním zjištění a předá jí jeho stejnopis.
Seznámení s protokolem a jeho převzetí potvrzuje fyzická osoba podpisem protokolu o
kontrolním zjištění. Odmítne-li fyzická osoba seznámit se s kontrolním zjištěním nebo toto
seznámení potvrdit, vyznačí se tyto skutečnosti v protokolu. V ostatních případech výkonu
státního zdravotního dozoru zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví oznámí
kontrolované osobě vykonání státního zdravotního dozoru po jeho skončení, a seznámí ji s
protokolem o měření nebo jiném vyšetření a s protokolem o kontrolním zjištění50); takto
postupuje orgán ochrany veřejného zdraví i při výkonu státního zdravotního dozoru nad
dodržováním hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření, a to i v případě, kdy
je vykonáván v provozovně. Je-li předmětem státního zdravotního dozoru podle věty první
zjištění vyžadující vyšetření odebraného vzorku nebo měření, seznámení kontrolované
osoby50) s protokolem o měření nebo jiném vyšetření a s protokolem o kontrolním zjištění50)
zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví provede až po skončení státního zdravotního
dozoru, kdy je vyhodnocen výsledek měření či vyšetření, který uvede v protokolu o
kontrolním zjištění50). Seznámení kontrolované osoby s protokolem o kontrolním zjištění50) a
výsledky kontroly podle vět páté a šesté může zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví
provést doručením těchto dokladů o kontrolním zjištění kontrolované osobě50) nebo postupem
podle vět druhé až čtvrté. Při výkonu státního zdravotního dozoru jsou zaměstnanci orgánů
ochrany veřejného zdraví oprávněni ověřovat podle osobních dokladů (občanský průkaz nebo
cestovní pas) totožnost fyzických osob uvedených ve větě první. Fyzické osoby jsou povinny
pro tyto účely zaměstnancům ochrany veřejného zdraví osobní doklad předložit. K ověření
podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání jsou zaměstnanci
orgánu ochrany veřejného zdraví oprávněni vstupovat do provozoven.
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(3) Státní zdravotní dozor, který je vykonáván nad dodržováním hygienických
limitů hluku, vibrací, neionizujícího záření a jakostí vod, je zahájen prvním kontrolním
úkonem předcházejícím podání informace kontrolované osobě o zahájení státního
zdravotního dozoru. Součástí informace je seznam kontrolujících.
(4) V případech, ve kterých porušení povinnosti může mít za následek ohrožení
života nebo zdraví, se kontrolovaná osoba považuje za informovanou o zahájení státního
zdravotního dozoru předložením služebního průkazu povinné osobě. Té kontrolující
předá i protokol o kontrole, vyhotovený na místě; toto předání má účinky doručení
protokolu o kontrole kontrolované osobě. Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v
protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat námitky ve lhůtě 3 dnů ode dne
doručení protokolu o kontrole. Lhůta pro posouzení námitek vedoucím kontrolní
skupiny nebo kontrolujícím činí 3 dny ode dne doručení námitek.
(5) Orgán ochrany veřejného zdraví je oprávněn přizvat k účasti na výkonu
státního zdravotního dozoru v zájmu dosažení jeho účelu zaměstnance zdravotního
ústavu nebo Státního zdravotního ústavu; není-li to možné, přizve jinou odborně
způsobilou fyzickou osobu.
(6) Kontrolující může v odůvodněných případech vyzvat kontrolovanou osobu, aby
se v určené lhůtě dostavila do sídla orgánu ochrany veřejného zdraví nebo jeho
územního pracoviště a předložila tam doklady potřebné pro výkon státního zdravotního
dozoru; kontrolovaná osoba je povinna tuto výzvu uposlechnout, ledaže prokáže vážnou
překážku, která jí brání ve splnění této povinnosti v určené lhůtě.
(7) (3) Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví jsou při výkonu státního
zdravotního dozoru a při plnění dalších úkolů podle tohoto zákona a zvláštních právních
předpisů, nejde-li o výkon státního zdravotního dozoru, dále oprávněni
a) provádět měření a odebírat materiál a vzorky potřebné pro plnění úkolů orgánu ochrany
veřejného zdraví; o provedeném odběru vzorků a měření pořizují protokol,
b) pořizovat obrazovou dokumentaci o zjištěných skutečnostech,
c) nahlížet do dokladů, dalších písemností a záznamů dat, činit si z nich výpisy a požadovat
písemná nebo ústní vysvětlení,
d) v rozsahu nezbytném pro výkon zákonem stanovených oprávnění nahlížet do
zdravotnické dokumentace vedené poskytovatelem zdravotních služeb včetně
zdravotnické
dokumentace
zaměstnanců
vedené
zařízením
vykonávajícím
pracovnělékařské služby a činit si z ní výpisy.
(8) (4) Protokoly o kontrolním zjištění50), odběru vzorků a měření, výpisy či kopie z
písemností a záznamů dat a obrazová dokumentace, je-li pořízena, jsou dokladem o
kontrolním zjištění. Proti protokolu o kontrolním zjištění může fyzická osoba uvedená v § 88
odst. 2 větě první podat námitky ve lhůtě do 3 dnů ode dne seznámení s protokolem; jde-li
však o kontrolní zjištění ve věci bezpečnosti výrobků a jakosti vod, může tato fyzická osoba
podat námitky pouze přímo do protokolu. O námitkách rozhoduje ředitel příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví. V řízení o námitkách se postupuje podle zvláštního právního
předpisu50a).
(9) (5) Kontrolované osoby50) jsou povinny vytvořit podmínky k provedení státního
zdravotního dozoru, zejména jsou povinny poskytnout součinnost odpovídající oprávněním
orgánu ochrany veřejného zdraví podle odstavců 1 až 4. Pokud není v odstavcích 1 až 4
stanoveno jinak, stanoveno jinak, mají kontrolované osoby povinnosti a zaměstnanci orgánů
50a)

§ 18 a 26 zákona č. 552/1991 Sb., ve znění zákona č. 501/2004 Sb.
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ochrany veřejného zdraví, vykonávající státní zdravotní dozor, oprávnění a povinnosti podle
zvláštního právního předpisu50).
(10) (6) Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví jsou oprávněni přizvat k účasti na
plnění úkolů podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů zaměstnance zdravotního
ústavu, popřípadě jiné odborně způsobilé osoby. Tito zaměstnanci zdravotního ústavu a jiné
odborně způsobilé osoby mají práva a povinnosti kontrolních zaměstnanců, a to v rozsahu
pověření daného jim příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Kontrolované osoby jsou
povinny umožnit jim výkon oprávnění v rozsahu pověření. Zaměstnance zdravotního ústavu a
jiné odborně způsobilé osoby nelze pověřit oprávněním ukládat opatření nebo sankce podle
tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů. Zaměstnanci Státního zdravotního ústavu,
zdravotních ústavů, jakož i zaměstnanci jiné odborně způsobilé osoby jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o individuálních údajích vztahujících se k fyzickým osobám a o
obchodním tajemství, o kterých se při postupu podle tohoto zákona dozvěděli.
§ 90
Vstupné do budov, provozoven, místností, objektů a zařízení při plnění úkolů v
ochraně veřejného zdraví a náklady na pořízení a předání protokolů podle § 4 odst. 1 § 6c
odst. 1 písm. d), § 6d, § 18 odst. 3 orgány ochrany veřejného zdraví nehradí. Za kontrolní
vzorky výrobku odebrané pro účely státního zdravotního dozoru, s výjimkou vzorků vody a
vzorků písku z pískovišť, zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví kontrolované osobě50)
částku ve výši ceny, za kterou kontrolovaná osoba výrobek běžně na trhu prodává, nebo za
kterou výrobek pořídila53a), pokud o náhradu Orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí
kontrolované osobě za kontrolní vzorek výrobku odebraného pro účely státního
zdravotního dozoru, s výjimkou vzorku vody a vzorku písku z pískovišť náhradu,
pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena
se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo
opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Částku ve výši ceny však orgán ochrany
veřejného zdraví neposkytne, jde-li o výrobek, který nesplňuje požadavky stanovené právními
předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví.
Ukládání pokut
§ 92
(1) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených tímto zákonem, zvláštními
právními předpisy nebo na jejich základě vydanými rozhodnutími či opatřeními orgánu
ochrany veřejného zdraví, přímo použitelnými předpisy Evropské unie, právním předpisem
podle § 85 a za nesplnění nebo porušení povinností stanovených zvláštními právními předpisy
k ochraně zdraví při práci a k zajištění a výkonu pracovnělékařské služby v rozsahu § 82 odst.
2 písm. o) uloží orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor
fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokutu do výše 2 000 000
Kč.
(2) Došlo-li však nesplněním nebo porušením povinností podle odstavce 1 k poškození
zdraví fyzických osob, vzniku nebo hrozbě epidemie, může orgán ochrany veřejného zdraví
uvedený v odstavci 1 uložit fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické
osobě pokutu až do výše 3 000 000 Kč.

53a)

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
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(3) Pokutu až do výše 100 000 Kč může uložit orgán ochrany veřejného zdraví uvedený
v odstavci 1 fyzické osobě při její podnikatelské činnosti a právnické osobě za uvedení
nepravdivých údajů a informací a dále za ztěžování nebo maření výkonu státního zdravotního
dozoru. Pokutu až do výše 1 000 000 Kč může tento orgán ochrany veřejného zdraví uložit
osobě, která neoprávněně vystupovala jako autorizující osoba nebo držitel autorizace.
(4) Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů o náhradě
škody.

K části čtyřicáté čtvrté:
Ustanovení zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech
§ 25
Předmět státního dozoru
(1) Státnímu dozoru, který provádí ministerstvo, podléhá činnost vykonávaná podle
tohoto zákona provozovatelem.
(2) Ministerstvo zejména zjišťuje, zda údaje na vystavených zemědělských skladních
listech odpovídají údajům ve skladní knize a zda tyto údaje odpovídají skutečnému stavu
uskladněného zboží.
(3) Při výkonu státního dozoru je ministerstvo povinno
a) kontroluje kontrolovat dodržování právních předpisů,
b) ukládá ukládat sankce a zvláštní opatření,
c) dbá dbát na zajištění ochrany zájmů majitelů zemědělských skladních listů, vlastnických
listů nebo zástavních listů.
(4) Při výkonu státního dozoru je ministerstvo oprávněno požadovat od provozovatele
informace o jeho činnosti a listiny ji dokládající, a to v rozsahu potřebném pro výkon státního
dozoru.
(5) Nezbytnou součinnost je ministerstvo oprávněno požadovat i od dalších osob, které
vlastní zemědělské skladní listy nebo jejich jednotlivé části.
(6) Ve věcech výkonu státního dozoru neupravených tímto zákonem se postupuje
podle zvláštního právního předpisu7).
§ 29
Kontrolní oprávnění
(1) Při výkonu státního dozoru ve formě kontroly se vztahy mezi ministerstvem
a osobami podléhajícími státnímu dozoru řídí zvláštním právním předpisem7), pokud tento
zákon nestanoví jinak.
7)

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
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(2) Osoby podléhající státnímu dozoru jsou povinny v souvislosti s výkonem kontroly
poskytnout ministerstvu potřebnou součinnost.
(3) Odepření vyžádaných informací a listin či prodlení při jejich předání nebo
odepření vstupu orgánům státního dozoru na výzvu do prostorů či prodlení při umožnění
vstupu orgánům státního dozoru na výzvu zakládá právo ministerstva uložit osobám podle
odstavce 2 zvláštní opatření podle § 26 nebo sankce podle § 27 tohoto zákona.
(4) Pokud hrozí nebezpečí z prodlení, může ministerstvo ve vztahu k osobám podle
odstavce 2 zahájit kontrolu i tím, že při oznámení o zahájení kontroly současně provede první
úkon kontroly.
K části čtyřicáté páté:
Ustanovení zákona o silničním provozu
§ 125b
Státní odborný dozor a vrchní státní odborný dozor
(1) Státní odborný dozor a vrchní státní odborný dozor (dále jen "státní dozor") nad
výkonem působností ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona
a zvláštního právního předpisu30) (dále jen "výkon působností") vykonávají krajské úřady38a)
a ministerstvo.
(2) Ministerstvo vykonává vrchní státní odborný dozor nad výkonem působností
obecními úřady obcí s rozšířenou působností a krajskými úřady.
(3) Při výkonu státního dozoru je pověřený pracovník krajského úřadu nebo pověřený
pracovník ministerstva povinen prokázat se pověřením k výkonu státního dozoru. Pověření k
výkonu státního odborného dozoru vystavuje krajský úřad, pověření k výkonu vrchního
státního odborného dozoru vystavuje ministerstvo. Náležitosti a vzor pověření stanoví
prováděcí právní předpis.
(3) Pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech
silničního provozu ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon
dozoru spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Při výkonu státního dozoru pověřený pracovník krajského úřadu nebo pověřený
pracovník ministerstva
a) je oprávněn vstupovat na pracoviště dozorovaného správního orgánu,
b) je oprávněn požadovat předložení listin, jiných písemností, záznamů, podkladů
a poskytnutí jiných informací týkajících se výkonu působností,
c) je povinen sepsat písemný záznam o provedení státního dozoru, ve kterém zaznamená
průběh státního dozoru, zjištění, která byla při výkonu státního dozoru učiněna, a opatření,
která byla dozorovanému správnímu orgánu uložena k odstranění a nápravě zjištěných
nedostatků, vad nebo jiných pochybení při výkonu působností,
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d) nesmí zasahovat do řízení a rozhodování v jednotlivých případech, které provádí
dozorovaný správní orgán podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu30), nebo
jiným způsobem toto řízení a rozhodování v jednotlivých případech ovlivňovat.
(5) Dozorovaný správní orgán je povinen poskytnout pověřenému pracovníkovi
krajského úřadu nebo ministerstva součinnost k výkonu státního dozoru podle odstavce 4
písm. a) a b).
(6) Zjistí-li pověřený pracovník krajského úřadu nebo ministerstva při výkonu státního
dozoru nedostatky, vady nebo jiná pochybení při výkonu působností, uloží dozorovanému
správnímu orgánu opatření k jejich odstranění a nápravě, včetně lhůty pro provedení těchto
opatření a nápravy.
(7) Nesouhlasí-li dozorovaný správní orgán s postupem pověřeného pracovníka
krajského úřadu nebo ministerstva při výkonu státního dozoru, se zjištěními uvedenými
v záznamu o provedení státního dozoru, s opatřeními uloženými k odstranění zjištěných
nedostatků, vad nebo jiných pochybení nebo s lhůtou stanovenou k jejich provedení, oznámí
tento nesouhlas nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne ukončení státního dozoru krajskému
úřadu v případě státního odborného dozoru nebo ministerstvu v případě vrchního státního
odborného dozoru. Oznámení nesouhlasu ve stanovené lhůtě má odkladný účinek na
provedení uložených opatření do doby rozhodnutí krajského úřadu nebo ministerstva
o předmětu oznámení.
(8) Krajský úřad nebo ministerstvo přezkoumá oznámení podle odstavce 7 a opatření
uložená k odstranění a nápravě zjištěných nedostatků, vad nebo jiných pochybení nebo lhůtu
k provedení uložených opatření a
a) potvrdí je, shledá-li nesouhlas neodůvodněným,
b) zruší nebo změní je, shledá-li, že nesouhlas je odůvodněný, nebo
c) podle potřeby rozhodne o opakovaném provedení státního dozoru, zjistí-li vady nebo
nedostatky v postupu pověřeného pracovníka nebo ve zjištěních učiněných při výkonu
státního dozoru; opakovaným provedením státního dozoru nesmí být pověřen stejný
pracovník krajského úřadu nebo ministerstva, který vykonal státní dozor napadený
oznámením podle odstavce 7.
(9) Rozhodnutí krajského úřadu nebo ministerstva podle odstavce 8 písm. a) a b) je
konečné. Při opakovaném výkonu státního dozoru podle odstavce 8 písm. c) může
dozorovaný správní orgán opět oznámit nesouhlas podle odstavce 7.
(10) Na výkon státního dozoru a na rozhodování krajského úřadu nebo ministerstva
podle odstavce 8 se nevztahuje správní řád31).
____________________
30) Zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
31) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
38a) § 69 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

112

K části čtyřicáté šesté:
Ustanovení zákona o informačních systémech veřejné správy
§4
Ministerstvo vnitra
(1) Ministerstvo ve spolupráci s orgány veřejné správy
a) vyhledává, zpracovává, ukládá a vytváří nové informace, které jsou znalostní základnou
pro kvalitní vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy;
b) zpracovává návrhy strategických dokumentů v oblasti informačních systémů veřejné
správy, a to i z hlediska bezpečnosti těchto systémů, a předkládá tyto dokumenty vládě,
sleduje a analyzuje informační potřeby veřejné správy a stav informačních systémů veřejné
správy;
c) připravuje nebo koordinuje přípravu záměrů pro budování nebo přetváření informačních
systémů veřejné správy vyvolané společnou potřebou více správců informačních systémů
veřejné správy;
d) připravuje nebo koordinuje přípravu záměrů pro budování nebo přetváření informačních
systémů veřejné správy vyvolané potřebou spolupráce a koordinace na mezinárodní úrovni;
e) vyjadřuje se k návrhům dokumentací programů obsahujících pořízení, obnovu
a provozování informačních a komunikačních technologií vypracovaných podle zvláštního
právního předpisu7a). Ministerstvo přitom přihlíží zejména k oprávněným zájmům
předkladatele dokumentace programu a k potřebám zajištění řádného výkonu veřejné správy,
f) zajišťuje tvorbu metodických pokynů pro výkon odborných činností spojených
s vytvářením, rozvojem a využíváním informačních systémů veřejné správy;
g) stanoví a spravuje referenční rozhraní a stanoví prováděcím právním předpisem technické
a funkční náležitosti uskutečňování vazeb mezi informačními systémy prostřednictvím
referenčního rozhraní;
h) vytváří a spravuje veřejný informační systém, který obsahuje základní informace
o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy;
i) vytváří a spravuje veřejný informační systém o datových prvcích, jeho prostřednictvím
vyhlašuje datové prvky, a stanoví prováděcím právním předpisem formu a technické
náležitosti předávání údajů do něj;
j) koordinuje a vytváří podmínky pro podporu rozvoje elektronického obchodu;
k) koordinuje a vytváří podmínky pro činnost veřejné správy prostřednictvím veřejných
informačních systémů, včetně dálkového přístupu,
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l) koordinuje a vytváří podmínky pro činnost kontaktních míst veřejné správy.
(2) Ministerstvo
a) kontroluje u orgánů veřejné správy dodržování povinností stanovených tímto zákonem,
Při kontrole postupuje podle zvláštního zákona;8)
b) se vyjadřuje k investičním záměrům akcí pořízení, obnovy a provozování informačních
a komunikačních technologií, jejichž registrace v Informačním systému financování
reprodukce majetku, zadání jejich realizace a změna jejich závazně stanovených parametrů se
provádí pouze se souhlasem Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu7a).
Ministerstvo přitom přihlíží zejména k oprávněným zájmům předkladatele investičních
záměrů a akcí a k potřebám zajištění řádného výkonu veřejné správy;
c) vykonává působnost stanovenou tímto zákonem v oblasti akreditace a atestací;
d) stanoví pravidla pro sdílení dat a služby mezi jednotlivými informačními systémy veřejné
správy prostřednictvím referenčního rozhraní a pravidla pro zápis datových prvků do
informačního systému o datových prvcích. Postupy ministerstva a orgánů veřejné správy při
vedení a zápisu datových prvků do informačního systému o datových prvcích, včetně postupů
ministerstva při vyhlašování datových prvků, stanoví prováděcí právní předpis;
e) ukládá sankce za správní delikty podle § 7;
f) ukládá opatření směřující k nápravě nedostatků;
g) vyjadřuje se k projektům informačních systémů veřejné správy;
h) vydává Věstník, v němž uveřejňuje metodické pokyny [odstavec 1 písm. f)], seznam
atestačních středisek, udělení osvědčení o akreditaci a udělení atestů a další dokumenty
vztahující se k informačním systémům veřejné správy. Vydávání Věstníku zabezpečuje
ministerstvo prostřednictvím portálu veřejné správy;
i) konzultuje návrhy metodických pokynů zejména s dotčenými subjekty formou veřejné
konzultace, jejímž cílem je získání stanovisek a připomínek dotčených subjektů
k předmětnému návrhu, a za tímto účelem zřídí a spravuje informační systém, kde způsobem
umožňujícím dálkový přístup uveřejňuje návrhy metodických pokynů, umožňuje předkládání
připomínek a uveřejňuje výsledek konzultace,
j) kontroluje výkon působnosti kontaktních míst veřejné správy,
k) spravuje centrální místo služeb komunikační infrastruktury veřejné správy (dále jen
„centrální místo služeb“).
____________________
7a) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
§5
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Orgány veřejné správy
(1) Orgány veřejné správy v rozsahu své zákonné působnosti provádějí výběr
technických a programových prostředků a dalších produktů pro provoz jimi vytvářených
a spravovaných informačních systémů.
(2) Orgány veřejné správy jsou v rámci informačních systémů veřejné správy povinny
a) spolupracovat s ministerstvem při plnění jeho úkolů podle § 4 odst. 1, včetně kontroly na
místě podle § 4 odst. 2 prováděné ministerstvem;
b) předložit ministerstvu k vyjádření návrhy dokumentací programů obsahující pořízení,
obnovu a provozování informačních a komunikačních technologií vypracovaných podle
zvláštního právního předpisu7a) a investiční záměry akcí pořízení, obnovy a provozování
informačních a komunikačních technologií, jejichž registrace v Informačním systému
financování reprodukce majetku, zadání jejich realizace a změna jejich závazně stanovených
parametrů se provádí pouze se souhlasem Ministerstva financí podle zvláštního právního
předpisu7a). Náležitosti dokumentací programů a investičních záměrů stanoví zvláštní právní
předpis 8a) ;
c) uveřejňovat číselníky, pokud jsou správci těchto číselníků a není zákonem stanoveno jinak,
a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup a předávat ministerstvu údaje do informačního
systému o datových prvcích v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi
stanovenými prováděcím právním předpisem;
d) zajistit, aby vazby jimi spravovaného informačního systému na informační systémy jiného
správce byly uskutečňovány prostřednictvím referenčního rozhraní s využitím datových prvků
vyhlášených ministerstvem a vedených v informačním systému o datových prvcích.
Způsobilost informačního systému k realizaci těchto vazeb jsou povinny prokázat atestem.
Toto ustanovení se nevztahuje na vazby mezi jimi spravovanými informačními systémy
a informačními systémy vedenými zpravodajskými službami;
e) zpřístupňovat ministerstvu v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi
stanovenými prováděcím právním předpisem, bez zbytečného odkladu informace o jimi
spravovaném informačním systému a jím poskytovaných službách a používaných datových
prvcích, a to za účelem uveřejnění v informačním systému podle § 4 odst. 1 písm. h) a i),
pokud zvláštní zákon nestanoví jinak9); zpřístupňovanými datovými prvky jsou rovněž
provozní údaje, pokud jsou využity pro realizaci vazby podle písmene d);
f) postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby
byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje,
aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním
postižením. Formu uveřejnění informací stanoví prováděcí právní předpis;
g) odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené ministerstvem.
(3) Ústřední správní úřady zveřejňují věstníky vydávané ve své působnosti na portálu
veřejné správy.
_____________________
7a) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
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8a) Vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení
a reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 269/2005 Sb.
9) Například zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákon
č. 106/1999 Sb., ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákon č. 101/2000 Sb.
§ 5c
Kontrola dodržování povinností orgánů veřejné správy
(1) Zjistí-li ministerstvo při kontrole podle § 4 odst. 2 písm. a) u orgánu veřejné správy
nedostatky, vyzve orgán uloží orgánu veřejné správy, aby přijal opatření k nápravě těchto
nedostatků.
(2) Ve výzvě podle odstavce 1 ministerstvo Ministerstvo při ukládání opatření
podle odstavce 1 specifikuje zjištěné nedostatky a stanoví opatření, která mají být orgánem
veřejné správy přijata k nápravě těchto nedostatků, a určí orgánu veřejné správy přiměřenou
lhůtu k přijetí těchto opatření. Tato lhůta nesmí přesáhnout 6 měsíců.
§6
Pověření k provádění akreditace
(1) Akreditaci provádí právnická nebo fyzická osoba, která je členem mezinárodních
sdružení zabývajících se akreditací a určených ministerstvem podle odstavce 6 a která byla na
základě žádosti o pověření k provádění akreditace rozhodnutím ministerstva k provádění
akreditace pověřena (dále jen "akreditující osoba"). Pověření k provádění akreditace je
nepřevoditelné.
(2) K žádosti o pověření k provádění akreditace žadatel přikládá
a) zakladatelský dokument, jde-li o právnickou osobu,
b) doklad o věcných, personálních a organizačních předpokladech pro činnost akreditující
osoby,
c) doklad o členství v mezinárodních sdruženích zabývajících se akreditací a určených
ministerstvem podle odstavce 6 a způsob a rozsah plnění povinností z členství vyplývajících,
d) doklad o zajištění zdrojů potřebných pro výkon činností akreditující osoby,
e) podmínky a postupy posuzování žadatelů o akreditaci (dále jen "akreditační pravidla"),
které musí být v souladu s pravidly mezinárodních sdružení zabývajících se akreditací
určených ministerstvem podle odstavce 6.
(3) Splňuje-li žadatel všechny podmínky předepsané tímto zákonem pro pověření
k provádění akreditace, vydá ministerstvo rozhodnutí, jímž jej prováděním akreditace pověří.
V opačném případě žádost o pověření k provádění akreditace zamítne. V rozhodnutí, kterým
ministerstvo pověřuje akreditující osobu prováděním akreditace, vysloví ministerstvo souhlas
s akreditačními pravidly. Žadatel je akreditován též marným uplynutím lhůty a způsobem
podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.
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(4) Akreditující osoba je povinna
a) postupovat při provádění akreditace v souladu s akreditačními pravidly, s nimiž
ministerstvo vyslovilo souhlas,
b) plnit povinnosti vyplývající z členství v mezinárodních sdruženích zabývajících se
akreditací určených ministerstvem podle odstavce 6,
c) mít zajištěné zdroje potřebné pro výkon svých činností,
d) personálně zajišťovat své činnosti osobami, které mají odborné znalosti, zkušenosti
a kvalifikaci nezbytnou pro provádění akreditací a které jsou obeznámeny s akreditačními
pravidly,
e) jednat v průběhu akreditace nestranně a nepodjatě, zejména se zdržet všeho, co by mohlo
ohrozit důvěru v její nestrannost,
f) ohlásit bezodkladně ministerstvu, že není schopna po dobu delší než 3 měsíce plnit
povinnosti podle písmene c).
(5) Neplní-li akreditující osoba povinnosti stanovené v tomto zákoně a
a) byla jí v uplynulém kalendářním roce nejméně dvakrát ministerstvem uložena pokuta podle
§ 7, nebo
b) porušení zákona je natolik závažné, že již nelze očekávat nápravu závadného stavu a řádné
plnění povinností akreditující osoby,
rozhodne ministerstvo o odnětí pověření k provádění akreditace. Ministerstvo vždy
rozhodne o odnětí pověření k provádění akreditace, pokud o to akreditující osoba písemně
požádá.
(6) Seznam určených mezinárodních sdružení zabývajících se akreditací, rozhodnutí
o pověření akreditující osoby k provádění akreditace a rozhodnutí o odnětí pověření
k provádění akreditace uveřejní ministerstvo ve Věstníku.
(7) Dozor nad akreditující osobou Kontrolu akreditující osoby při plnění povinností
vyplývajících z tohoto zákona vykonává ministerstvo. Při dozoru se postupuje podle
zvláštního zákona8).
____________________
8) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
11) § 116 a násl. občanského zákoníku.
§ 6d
Provádění atestací
(1) Atestační střediska jsou při provádění atestací povinna
a) postupovat podle atestačních podmínek a
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b) provádět posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy
a způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy s jinými informačními
systémy prostřednictvím referenčního rozhraní v souladu s tímto zákonem a postupy
stanovenými prováděcím právním předpisem.
(2) Atestační středisko není oprávněno provádět atestace dlouhodobého řízení
informačních systémů veřejné správy a atestace způsobilosti k realizaci vazeb informačních
systémů veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního
rozhraní, na jejichž vývoji, přípravě, výrobě nebo na obchodu se jakkoliv podílelo samo nebo
s ním ekonomicky nebo personálně spojená osoba, kdy
a) ekonomicky nebo personálně spojenými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí,
jestliže se jedna osoba podílí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo jmění druhé osoby
nebo jestliže se shodné právnické nebo fyzické osoby přímo nebo nepřímo podílejí na vedení,
kontrole nebo jmění obou osob anebo fyzické osoby blízké11),
b) účastí na kontrole nebo jmění se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoli podíl na
základním kapitálu nebo podíl s hlasovacím právem.
(3) Atestační středisko provádí atestace na základě smlouvy uzavřené s žadatelem
o atestaci za úplatu. Cena se sjednává podle zvláštního právního předpisu 10).
(4) Atestační středisko vydá žadateli o atestaci protokol o provedené zkoušce ve lhůtě
7 pracovních dnů ode dne ukončení této zkoušky. Atestační středisko vydá o kladném
výsledku atestace žadateli atest. Atest musí obsahovat podmínky platnosti atestu.
(5) Atest se vydává na dobu nejvýše 5 let.
(6) Atestační středisko, které vystavilo atest, může na základě žádosti držitele atestu
před uplynutím platnosti atestu prodloužit jeho platnost o 2 roky, a to i opakovaně. Žadatel
i atestační středisko při prodlužování platnosti atestu postupují obdobně jako při provádění
atestací.
(7) Atestační středisko předá v elektronické podobě prostřednictvím automatizovaného
ohlašovacího procesu přístupného dálkovým přístupem na elektronické adrese, kterou
ministerstvo uveřejní ve Věstníku, ministerstvu informace o provedené atestaci ve lhůtě 7
pracovních dnů ode dne jejího provedení. Informaci o vydání atestu ministerstvo uveřejní ve
Věstníku.
(8) Dozor nad atestačními středisky Kontrolu atestačních středisek při plnění
povinností vyplývajících z tohoto zákona vykonává ministerstvo. Při dozoru se postupuje
podle zvláštního zákona 8).
_________________
8) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
11) § 116 a násl. občanského zákoníku.
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K části čtyřicáté sedmé:
Ustanovení zákona o obecné bezpečnosti výrobků
§6
Opatření orgánů veřejné správy
Orgány státní správy a orgány územní samosprávy v přenesené působnosti jsou
povinny činit v mezích své působnosti veškerá opatření, aby zamezily dovozu, vývozu
a uvádění na trh výrobků, které nejsou bezpečné, nebo zamezily jejich dalšímu oběhu.
O výrobcích na trhu, které jsou nebezpečné, jsou povinny všemi dostupnými prostředky,
například prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, informovat spotřebitelskou
veřejnost. Na tyto případy se nevztahuje povinnost mlčenlivosti uložená podle zvláštních
právních předpisů.8)
§7
Dozor
(1) Dozor nad tím, zda na trh a do oběhu jsou uváděny bezpečné výrobky
(§ 3 odst. 1 až 6), provádějí podle působnosti, vyplývající z povahy konkrétního výrobku,
orgány dozoru stanovené zvláštními právními předpisy; pokud nelze působnost orgánu dozoru
takto stanovit, je k provádění dozoru příslušná Česká obchodní inspekce (dále jen "orgány
dozoru").
(2) Orgány dozoru jsou oprávněny provádět kontroly vlastností výrobků z hlediska
bezpečnosti. Za tím účelem jsou oprávněny
a) vyžadovat potřebné informace a dokumentaci potřebnou k posouzení bezpečnosti
a k dohledání původu výrobku od kontrolovaných osob,
b) a) odebírat výrobek nebo vzorek ze série výrobku a podrobovat je kontrole bezpečnosti,
c) b) kontrolovat, zda skutečné vlastnosti výrobku odpovídají požadavkům na bezpečnost,
d) c) posuzovat, zda výrobek, jenž má být uveden na trh, obsahuje upozornění na rizika, která
použití výrobku může vyvolat,
e) d) informovat včas a vhodným způsobem osoby, které mohou být vystaveny riziku
vyvolanému výrobkem, o tomto riziku,
f) e) po dobu potřebnou k provedení kontroly zakázat uvádění na trh, nabízení nebo
vystavování výrobku nebo série výrobku, pokud existují odůvodněné informace, že tento
výrobek je nebezpečný,
g) f) zakázat uvedení na trh výrobku nebo sérii výrobku, o nichž bylo prokázáno, že jsou
nebezpečné,
h) g) nařídit okamžité stažení výrobku nebo série výrobku, jež jsou nebezpečné a které již
byly uvedeny na trh; pokud je to nutné, zajistit při splnění stanovených podmínek i jejich
8)

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
119

zničení,
i) h) nařídit zpětné převzetí nebezpečného výrobku od spotřebitele, pokud tak výrobce nebo
distributor neučiní podle § 5 odst. 7 věty první.
(3) Postup uvedený v odstavci 2 lze podle povahy případu uplatnit proti výrobci,
distributorovi, a pokud je to nezbytné, i proti všem dalším dotčeným osobám.
(4) Při postupu podle odstavce 2 písm. f) až i) e) až h) nemají podané námitky nebo
odvolání odkladný účinek.
(5) Orgány dozoru jsou oprávněny přijmout opatření, kterým se omezuje uvedení
výrobku na trh a do oběhu nebo se nařizuje jeho stažení z trhu a z oběhu nebo zpětné převzetí,
i tehdy, existuje-li důkaz, že přes shodu s požadavky na bezpečnost uvedenými
v § 3 je výrobek nebezpečný.
K části čtyřicáté osmé:
Ustanovení zákona o odpadech
§ 16
Povinnosti původců odpadů
(1) Původce odpadů je povinen
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,
b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a,
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími
právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle
§ 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,22)
d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich
skutečných vlastností,
e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady
a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem
a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících
PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu
stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,
h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání
předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním
s odpady,
i)h) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu
se zvláštními právními předpisy,
j)i) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,
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k)j) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto
zákoně.
(2) Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není
třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem
místně příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami v kompetencích.
(3) S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně
a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na
tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14; shromažďování a přeprava
nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu.
(4) Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo
odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do
vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadů odpovídá
dopravce.23) Na každou oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví odpady od
původce, přecházejí povinnosti původce podle odstavce 1, s výjimkou písmene i).
(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti žádosti o souhlas k nakládání
s nebezpečnými odpady.
____________________
22) Například zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.
23) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
§ 18
Povinnosti při sběru a výkupu odpadů
(1) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen
a) zařazovat odpady podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,
b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11,
c) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,
d) sebrané nebo vykoupené odpady převádět do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich
převzetí podle § 12 odst. 3,
e) provozovat zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v souladu s jeho schváleným provozním
řádem,
f) zveřejňovat druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů a podmínky jejich sběru nebo
výkupu a odebírat nebo vykupovat zveřejněné druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů
za stanovených podmínek,
g) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich
skutečných vlastností,
h) sbírané nebo vykupované odpady soustřeďovat utříděné podle jednotlivých druhů
a kategorií,
i) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
j) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady
a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem
a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících
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PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu
stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,.
k) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání
předložit dokumentaci, poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním
s odpady.
(2) Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není
třídění nebo oddělené soustřeďování odpadů nutné, může od něj provozovatel zařízení ke
sběru nebo výkupu odpadů se souhlasem příslušného krajského úřadu upustit.
(3) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů provádějící sběr nebo výkup
odpadů stanovených prováděcím právním předpisem podle odstavce 11 je povinen při odběru
nebo výkupu těchto odpadů identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu odpady odebrat
nebo vykoupit, identifikovat odebírané nebo vykupované odpady, vést podle odstavců 4 až 8
evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data a hodiny odebrání nebo vykoupení odpadů.
K plnění této povinnosti je provozovatel oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkazy totožnosti
těchto osob; při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje provozovatel podle
zvláštního zákona26).
(4) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat odpady
stanovené prováděcím právním předpisem podle odstavce 11, s výjimkou autovraků, od
fyzických osob.
(5) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí za vykoupený nebo
odebraný odpad stanovený prováděcím právním předpisem podle odstavce 11 poskytovat
úplatu v hotovosti.
(6) Identifikací osob podle odstavce 3 se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění
obchodní firmy nebo názvu právnické osoby, adresy jejího sídla, identifikačního čísla osoby
nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí a identifikace fyzické osoby jednající
jménem této právnické osoby při odběru nebo výkupu odpadů.
(7) Identifikací odebíraných nebo vykupovaných odpadů podle odstavce 3 se pro účely
tohoto zákona rozumí zjištění názvu druhu a množství odebraného nebo vykoupeného odpadu
podle Katalogu odpadů. Pokud dochází ke sběru nebo výkupu odpadu, který má povahu
strojního zařízení nebo obecně prospěšného zařízení26a), uměleckého díla či pietních
a bohoslužebných předmětů nebo jejich částí, je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu
odpadů povinen uvést u jednotlivých odebraných nebo vykoupených předmětů jejich stručný
popis, umožňující dodatečnou identifikaci, a doplnit jej uvedením písmen, číslic, popřípadě
dalších symbolů, na těchto předmětech se nacházejících.
(8) Identifikační údaje podle odstavců 3, 6 a 7 je provozovatel povinen evidovat
a uchovávat po dobu 5 let od odebrání nebo vykoupení odpadů.
(9) Bez ověření údajů podle odstavců 6 a 7 provozovatel zařízení ke sběru nebo
výkupu odpadů nesmí odpad odebrat nebo vykoupit.
(10) Odebraná nebo vykoupená strojní zařízení, obecně prospěšná zařízení26a),
umělecká díla či pietní a bohoslužebné předměty nebo jejich části nesmí provozovatel
zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů po dobu 48 hodin od jejich odebrání nebo vykoupení
rozebírat, jinak pozměňovat nebo postupovat dalším osobám.
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(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam odpadů, u nichž je oprávněná osoba
povinna při jejich odběru nebo výkupu vést evidenci osob, od kterých odpad odebrala nebo
vykoupila.
____________________
26) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
26a) § 182 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

§ 19
Povinnosti při využívání odpadů
(1) Provozovatel zařízení k využívání odpadů je povinen
a) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,
b) zveřejňovat seznam odpadů, k jejichž využívání je oprávněn,
c) provozovat zařízení k využívání odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem,
d) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
e) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady
a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem
a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících
PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu
stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,
f) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení, na vyžádání předložit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,
g)f) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich
skutečných vlastností,
h)g) oznámit bez zbytečného odkladu příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností nepříznivé vlivy nakládání s odpady na zdraví lidí nebo životní prostředí, které
jsou v rozporu s vlivy očekávanými nebo popsanými v provozním řádu zařízení, nebo vlivy,
které překračují stanovené limitní hodnoty.
(2) Na provozovatele zařízení podle § 14 odst. 2 se vztahují povinnosti uvedené
v odstavci 1 písm. e) a f).
(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem technické požadavky
a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu (například k terénním úpravám,
rekultivacím).
§ 20
Společná ustanovení
Provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen
a) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,
b) zveřejňovat seznam odpadů, k jejichž odstraňování je oprávněn,
c) provozovat zařízení k odstraňování odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem,
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d) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
e) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady
a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem
a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících
PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu
stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,
f) odstranit odpady v mimořádných případech na základě rozhodnutí obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí a pokud je to
pro provozovatele technicky možné; náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí obecní úřad
obce s rozšířenou působností, který rozhodnutí vydal; náhradu nákladů takto vynaložených je
povinna obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností uhradit osoba za odpad odpovědná,
g) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení, na vyžádání předložit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,
h)g) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich
skutečných vlastností,
i)h) oznámit bez zbytečného odkladu příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností nepříznivé vlivy nakládání s odpady na zdraví lidí nebo životní prostředí, které
jsou v rozporu s vlivy očekávanými nebo popsanými v provozním řádu zařízení, nebo vlivy,
které překračují stanovené limitní hodnoty.
§ 24
Povinnosti při přepravě odpadů
(1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zúčastněné na přepravě
odpadů jsou povinny
a) zabezpečit přepravu odpadů v souladu s požadavky stanovenými ve zvláštních právních
předpisech30),
b) na vyžádání kontrolních orgánů předložit doklady související s přepravou odpadů
a poskytnout o ní úplné a pravdivé informace,
c)b) uchovávat doklady související s přepravou odpadů po dobu 3 let ode dne zahájení
přepravy,
d)c) označit přepravní prostředek přepravující odpad způsobem stanoveným prováděcím
právním předpisem,
e)d) při přepravě nebezpečných odpadů vést evidenci a ohlašovat přepravované nebezpečné
odpady v rozsahu stanoveném tímto zákonem.
(2) Dopravce je povinen informovat řidiče vozidla o skutečnosti, že bude
ve vnitrozemí nebo přes hranice přepravovat odpady, vybavit řidiče doklady podle druhu
přepravovaného odpadu a účelu přepravy a zajistit, aby těmito doklady byly přepravované
odpady vybaveny po celou dobu přepravy.
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob označení přepravního prostředku
přepravujícího odpad.
____________________
30) Například zákon č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Evropská dohoda
o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce
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zákonů pod č. 64/1987 Sb., Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží
(RID).
§ 66
(1) Pokutu do výše 300 000 Kč uloží obecní úřad fyzické osobě oprávněné
k podnikání nebo právnické osobě, která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání
s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití
nebo odstraňování odpadů v souladu s tímto zákonem.
(2) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží inspekce nebo příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která
a) nevede v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté tohoto zákona evidenci odpadů
a zařízení nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo nezašle ve
stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu příslušnému správnímu úřadu údaj týkající se
zařízení k nakládání s odpady, nebo evidenci po stanovenou dobu nearchivuje,
b) nezabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
c) neumožní kontrolním orgánům výkon kontrolní činnosti nebo neposkytne pravdivé nebo
úplné informace související s nakládáním s odpady,
d)c) nezpracuje identifikační list nebezpečného odpadu nebo místa nakládání s nebezpečným
odpadem tímto listem nevybaví,
e)d) jako vlastník PCB, odpadů PCB nebo jako vlastník anebo provozovatel zařízení
obsahujícího PCB nezašle v rozporu s § 27 odst. 8 ministerstvu plán postupného odstranění
PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB, plán dekontaminace zařízení s obsahem PCB
pro období 2009 až 2010 nebo v rozporu s § 27 odst. 9 nevypracuje seznam vlastněných,
případně provozovaných zařízení, která obsahují PCB a nepodléhají evidenci, nebo jej nezašle
do 31. prosince 2008 ministerstvu, nebo
f)e) neplní povinnosti stanovené v § 18 odst. 3 až 11 nebo § 37b odst. 1 písm. i).
(3) Pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné
k podnikání nebo právnické osobě, která
a) nezařadí odpad podle Katalogu odpadů,
b) předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle tohoto zákona
oprávněna,
c) převezme odpad, přestože k jeho převzetí není podle tohoto zákona oprávněna,
d) provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů bez potřebného souhlasu
příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním nebo provozuje zařízení k využívání nebo
odstraňování odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení,
e) provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů bez potřebného souhlasu příslušného
správního úřadu nebo v rozporu s ním nebo provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů
v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení,
f) nevede ve stanoveném rozsahu evidenci PCB, odpadů PCB a zařízení obsahujících PCB
a podléhajících evidenci,
g) nezajistí zpětný odběr použitých výrobků určených ke zpětnému odběru nebo nesplní jinou
povinnost související se zpětným odběrem,
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h) neustanoví za podmínek stanovených tímto zákonem odpadového hospodáře,
i) vydá osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu pro odpad, za který odpovídá
jako původce nebo oprávněná osoba, nebo hodnotí nebezpečné vlastnosti, k jejichž hodnocení
nebyla pověřena, nebo
j) neprovede dekontaminaci nebo neodstraní zařízení podle § 27 odst. 1 do 31. prosince 2010.
(4) Pokutu do výše 50 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné
k podnikání nebo právnické osobě, která
a) zařadí odpad uvedený v § 6 odst. 1 písm. a), b) nebo c) jako odpad ostatní nebo nakládá
s tímto odpadem jako s odpadem ostatním, aniž by měla osvědčení od pověřené osoby podle
§ 9, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti,
b) nakládá s odpady v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady je zakázáno nebo není
povoleno,
c) ředí nebo mísí odpady za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku nebo mísí
nebezpečné odpady navzájem nebo s ostatními odpady bez souhlasu příslušného správního
úřadu,
d) nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu
nebo v rozporu s ním,
e) ukládá na skládku odpady, které jsou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem
zakázány ukládat na skládku, nebo při ukládání odpadů na skládku nedodržuje podmínky
stanovené prováděcím právním předpisem,
f) neplní povinnosti stanovené tímto zákonem při nakládání s vybranými výrobky nebo
odpady nebo zařízeními podle části čtvrté,
g) poruší při přeshraniční přepravě odpadů povinnost stanovenou přímo použitelným
předpisem Evropských společenství o přepravě odpadů39) nebo neplní podmínky stanovené
v rozhodnutí ministerstva vydaném podle přímo použitelného předpisu Evropských
společenství o přepravě odpadů39) nebo podle části deváté,
h) nakládá s odpady perzistentních organických znečišťujících látek v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropských společenství o perzistentních organických znečišťujících
látkách30a) nebo nevede evidenci o odpadech perzistentních organických znečišťujících látek
nebo neohlašuje údaje podle § 39 odst. 8,
i) zajišťuje společné plnění povinností výrobců, k němuž je potřeba oprávnění k provozování
kolektivního systému podle § 31l, bez tohoto oprávnění, nebo bez oprávnění k provozování
kolektivního systému nabízí třetím osobám uzavření smluv, jejichž obsahem je činnost,
k jejímuž výkonu je oprávnění třeba, nebo
j) jako provozovatel systému podle § 31l poruší některou povinnost, kterou provozovateli
systému ukládá tento zákon.
(5) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností nebo inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která
poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem nebo povinnost uloženou rozhodnutím na
základě tohoto zákona.
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(6) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží příslušný krajský úřad fyzické osobě oprávněné
k podnikání nebo právnické osobě, která nezašle ve stanoveném rozsahu nebo lhůtě
příslušnému krajskému úřadu údaje týkající se zařízení k nakládání s odpady.
____________________
30a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004
o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS.
Nařízení Rady (ES) č. 1195/2006 ze dne 18. července 2006, kterým se mění příloha IV
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických
znečišťujících látkách.
39) Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského
společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole, ve znění nařízení Rady (ES) č. 120/97, kterým
se mění nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění rozhodnutí Komise 1999/816/ES, kterým se
přizpůsobují, v souladu s čl. 16 odst. 1 a čl. 42 odst. 3, přílohy II, III, IV a V nařízení Rady
(EHS) č. 259/93, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2557/2001, kterým se mění příloha V
nařízení Rady (EHS) č. 259/93.
Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu
některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD, ve znění nařízení Komise
(ES) č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č.
1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2630/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES)
č. 1420/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES)
č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001,
kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, a ve
znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a
nařízení Rady (ES) č. 1547/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle nařízení Rady
(EHS) č. 259/93 pro přepravu některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se
nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění, ve znění nařízení Komise (ES)
č. 334/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES)
č. 354/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES)
č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES)
č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1552/2000, kterým se mění nařízení Rady
(ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se mění nařízení Rady
(ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES)
č. 1800/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES)
č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, kterým se mění nařízení Rady
(ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999.
Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním průvodním listu ve smyslu nařízení Rady
(EHS) č. 259/93 o dozoru nad zásilkami odpadu v rámci Evropského společenství, do něj
a z něj a o jejich kontrole.
Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační povinnost členských států podle
článku 41 odstavce 2 nařízení Rady (EHS) č. 259/93.
39) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006
o přepravě odpadů.
§ 76
Inspekce
(1) Inspekce
a) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání
a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných
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správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený
způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
b) minimálně jednou ročně kontroluje, jak původce odpadů z výroby oxidu titaničitého
dodržuje ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů
v oblasti odpadového hospodářství,
c) ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za
porušení stanovených povinností podle § 66 odst. 2 až 5; současně může stanovit opatření
a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
d) může pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu vydaného
pověřenou osobou nebo ho odejmout podle § 9 odst. 3 a 4,
e) dává ministerstvu podněty k uplatnění vrchního státního dozoru,
f) dává podněty krajskému úřadu k zákazu provozu zařízení k odstraňování odpadů,
nesplňuje-li provozovatel tohoto zařízení právní předpisy týkající se odpadového hospodářství
a mohlo-li by v důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě,
g) kontroluje, zda osoby využívající sedimenty z vodních nádrží nebo koryt vodních toků k
zavážení podzemních prostor a úpravám povrchu terénu mají doklady, které osvědčují, že
sedimenty z vodních nádrží nebo koryt vodních toků vyhovují limitům znečištění pro
zavážení podzemních prostor a úpravám povrchu terénu; může odebírat vzorky sedimentů a
kontrolovat skutečné koncentrace škodlivin, jejichž limity jsou stanoveny v příloze č. 9
k tomuto zákonu,
h) kontroluje, zda je s odpady perzistentních organických znečišťujících látek nakládáno v
souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o perzistentních
organických znečišťujících látkách30a) a zákonem,
i) může zakázat do zjednání nápravy uvádět na trh nebo do oběhu baterie nebo akumulátory,
které nesplňují požadavky stanovené v části čtvrté hlavy II, dílu 3 nebo pozastavit uvádění
takových baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu; hrozí-li poškození lidského zdraví
nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může současně nařídit výrobci baterií nebo
akumulátorů, které nesplňují požadavky stanovené v části čtvrté hlavy II, dílu 3, aby zajistil
stažení takovýchto baterií nebo akumulátorů z trhu,
j) provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství39a) v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro
podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém39b), s výjimkou těchto
kontrol podmíněnosti v oblasti povrchových nebo podzemních vod,
k) může podat Ministerstvu vnitra v listinné podobě nebo způsobem umožňujícím dálkový
přístup žádost o poskytnutí údajů z evidence občanských průkazů a evidence obyvatel
vedených podle zvláštních právních předpisů45a) v rozsahu nezbytně nutném pro ověření údajů
v evidenci osob vedené podle § 18 odst. 3 provozovatelem zařízení ke sběru nebo výkupu
odpadů; Ministerstvo vnitra poskytne údaje vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup,
požádá-li o to inspekce,
l) může původci odpadu nebo oprávněné osobě uložit rozhodnutím podle § 6 odst. 2
povinnost požádat o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu.
(2) V rámci přeshraniční přepravy odpadů je inspekce oprávněna provádět kontroly na
místě vzniku odpadu, u oznamovatele a příjemce a na hraničních přechodech. Je oprávněna
též provádět kontrolu dokladů podle právních předpisů Evropských společenství upravujících
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dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich
kontrolu39) a podle tohoto zákona, fyzickou kontrolu odpadů a odebírat a analyzovat vzorky.
(3) Inspekce spolupracuje s obecními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví, celními
úřady, Hasičským záchranným sborem, Policií České republiky a orgány Finanční správy
České republiky, popřípadě dalšími správními úřady, kraji a obcemi a poskytuje jim odbornou
pomoc.
(4) Úkoly inspekce plní inspektoři. Inspektoři se při kontrolní činnosti prokazují
průkazy inspekce.
____________________
39a) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.
39b) 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.
45a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
§ 81
Oprávnění a povinnosti inspektorů a pověřených pracovníků ministerstva a ostatních
správních úřadů
(1) Inspektoři a pověření zaměstnanci ministerstva a ostatních správních úřadů
a zaměstnanci krajů a obcí zařazení do krajských a obecních úřadů vykonávajících působnost
v oblasti odpadového hospodářství jsou oprávněni při výkonu své kontrolní činnosti
a) vstupovat v nezbytně nutném rozsahu, popřípadě vjíždět na cizí pozemky nebo vstupovat
do cizích objektů užívaných pro podnikatelskou činnost nebo provozování jiné hospodářské
činnosti, pokud k tomu není třeba povolení podle zvláštních právních předpisů. Do objektů
důležitých pro obranu státu50) lze vstupovat pouze se souhlasem statutárního orgánu nebo
vedoucího organizační složky státu nebo jimi pověřených osob, do jejichž působnosti objekt
důležitý pro obranu státu náleží. Za škodu způsobenou při výkonu kontrolní činnosti odpovídá
stát; této odpovědnosti se nemůže zprostit,
b) požadovat potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení týkající se předmětu
kontroly,
c) odebírat vzorky a pořizovat fotodokumentaci.
(2) Inspektoři a pověření zaměstnanci ministerstva a ostatních správních úřadů a
zaměstnanci krajů a obcí zařazení do krajských a obecních úřadů vykonávajících působnost
při nakládání s odpady jsou povinni při výkonu své činnosti
a) prokázat se průkazem,
b) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících předmět obchodního a služebního
tajemství, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti,
c) před vstupem do cizích objektů informovat provozovatele,
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d) respektovat provozní, bezpečnostní a další předpisy upravující činnost provozovatele,
e) pořizovat protokol o provedené kontrole,
f) šetřit majetek kontrolovaného subjektu.
(3) Inspektoři mohou po vyzvání celních úřadů a v jejich doprovodu vstupovat na
místa, kde konají kontrolu a provádět odbornou kontrolní činnost zaměřenou na plnění
povinností na úseku přeshraniční přepravy odpadů vyplývajících z právních předpisů
Evropských společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského
společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu,39) tohoto zákona a právních předpisů vydaných k
jeho provedení.
_________________________
50) § 29 odst. 3 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.
§ 81
Kontrola v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady
(1) Inspektoři a pověření zaměstnanci ministerstva a ostatních správních úřadů
a zaměstnanci krajů a obcí zařazení do krajských a obecních úřadů vykonávajících
působnost v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady podle tohoto zákona
se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem vydaným příslušným kontrolním
orgánem, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole.
(2) Inspektoři mohou po vyzvání celních úřadů a v jejich doprovodu provádět
odbornou kontrolní činnost zaměřenou na plnění povinností na úseku přeshraniční
přepravy odpadů vyplývajících z právních předpisů Evropských společenství
upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj
a z něj a jejich kontrolu39), tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho
provedení.
K části čtyřicáté deváté:
Ustanovení vodního zákona
§ 92
Rozbory a kontrola znečištění odpadních vod
(1) Pro účely kontroly správnosti sledování znečištění odpadních vod mohou provádět
rozbory jen oprávněné laboratoře pověřené Ministerstvem životního prostředí (dále jen
"kontrolní laboratoř").
(2) Kontrolu správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod
mohou zajišťovat jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání pověřené
Ministerstvem životního prostředí (dále jen "měřící skupina"). Způsob sledování znečištění
odpadních vod, měření objemu vypouštěných odpadních vod, požadavky na způsobilost
oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří a měřících skupin k provádění rozborů ke
zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách a pro kontrolu správnosti měření
objemu vypouštěných odpadních vod pro účely tohoto zákona stanoví Ministerstvo životního
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prostředí vyhláškou. Ministerstvo životního prostředí pravidelně zveřejňuje ve svém Věstníku
seznam oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří a měřících skupin.
(3) Znečišťovatel je povinen umožnit pověřeným osobám kontrolních laboratoří
a měřících skupin a osobám provádějícím svou činnost v souladu s § 126b vstup do
kontrolovaných objektů, poskytnout jim podklady nezbytné pro provedení kontroly a zajistit
podmínky k odběru vzorků ze všech výpustí kontrolovaného zdroje znečištění.
(4) Úhrady nákladů spojených s prováděním rozborů a kontrol znečištění odpadních
vod pro účely výkonu státní správy zajistí Státní fond životního prostředí České republiky na
základě návrhu České inspekce životního prostředí.
(5) Za odebrané vzorky pro účely rozborů a kontroly znečištění odpadních vod
nenáleží znečišťovateli, jemuž byl vzorek odebrán, náhrada.
§ 110
Vodoprávní dozor vodoprávních úřadů
(1) Vodoprávní úřady dozírají na kontrolují dodržování ustanovení vodního zákona
a předpisů podle něj vydaných a v rozsahu své působnosti ukládají opatření k odstranění
zjištěných závad.
(2) Vodoprávní úřady jsou povinny v rozsahu své působnosti dozírat kontrolovat, zda
jsou dodržována jimi vydaná rozhodnutí a opatření obecné povahy.
(3) Vodoprávní úřady si mohou při provádění vodoprávního dozoru vyžádat
spolupráci odborných subjektů, subjektů sledujících jakost a zdravotní nezávadnost vod,
orgánů ochrany přírody, sdružení občanů působících na úsecích ochrany životního prostředí,
rybářství, popřípadě dalších orgánů.
(4) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady jako součást
vodoprávního dozoru provádějí dozor nad vodními díly, jejichž stav by mohl ohrozit
bezpečnost osob nebo majetku. Přitom zejména dozírají kontrolují, jak vlastníci nebo
uživatelé těchto staveb na nich zajišťují technickobezpečnostní dohled a jak provádějí
potřebná opatření k jejich bezpečnosti.
§ 111
Vrchní vodoprávní dozor
(1) Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí dozírají kontrolují
v rámci vrchního vodoprávního dozoru, jak vodoprávní úřady a Česká inspekce životního
prostředí provádějí ustanovení vodního zákona a předpisů podle něho vydaných.
(2) Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí jsou v rozsahu své
působnosti podle tohoto zákona v rámci vrchního vodoprávního dozoru oprávněna též dozírat
kontrolovat, jak jsou dodržována ustanovení vodního zákona a předpisů podle něho
vydaných, jak jsou dodržována rozhodnutí vodoprávních úřadů, jak jsou plněny povinnosti
vlastníků vodních děl, správců vodních toků a správců povodí. Zjistí-li závady, mohou uložit
potřebná opatření k jejich odstranění.
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(3) Ministerstvo zemědělství v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí
předkládá každoročně vládě zprávu o zhodnocení kontrolní činnosti provedené v uplynulém
roce v rámci vrchního vodoprávního dozoru.
§ 112
Česká inspekce životního prostředí
(1) České inspekci životního prostředí přísluší
a) dozor nad tím v rámci vodoprávního dozoru kontrolovat, jak fyzické nebo právnické
osoby dodržují povinnosti stanovené tímto zákonem nebo uložené podle tohoto zákona jí
nebo vodoprávními úřady na úseku
1. nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami,
2. ochrany uvedených vod včetně jejich ochrany při provozování plavby,
3. havárií ohrožujících jakost těchto vod,
4. vodních děl určených ke zneškodňování znečištění v odpadních vodách nebo k jejich
vypouštění do vod povrchových nebo podzemních nebo do kanalizací,
5. ochrany vodních poměrů a vodních zdrojů,
6. uvádění vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních do souladu
s požadavky zákona v případech vyžadujících zvláštní pozornost,
b) ukládat odstranění a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků,
zjistí-li porušení povinností na úsecích uvedených pod písmenem a),
c) nařídit v oblasti, ve které jí přísluší vykonávat dozor kontrolu, zastavení výroby nebo jiné
činnosti, pokud velmi závažným způsobem ohrožuje veřejný zájem a životní prostředí, až do
doby odstranění nedostatků, popřípadě jejich příčin,
d) spolupracovat s vodoprávními úřady,
e) vést centrální evidenci havárií podle § 40 a násl.,
f) dozírat nad dodržováním kontrolovat dodržování ustanovení o poplatcích za vypouštění
odpadních vod do vod povrchových znečišťovateli,
g) provádět kontrolní zjišťování jakosti a množství vypouštěných odpadních vod včetně
zjišťování zdrojů znečišťování,
h) plnit další úkoly podle tohoto zákona.
(2) Na řízení vedená Českou inspekcí životního prostředí podle tohoto zákona se
vztahují, připouští-li to povaha těchto řízení, ustanovení § 115.
§ 113
zrušen
§ 114
Oprávnění osob vykonávajících vodoprávní dozor a vrchní vodoprávní dozor
(1) Pověření zaměstnanci České inspekce životního prostředí (dále jen "inspektoři") a
pověření pracovníci vodoprávních úřadů jsou oprávněni při výkonu své činnosti
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a) v nezbytně nutném rozsahu vstupovat, popřípadě vjíždět na cizí pozemky a dále vstupovat
do cizích objektů užívaných pro podnikatelskou činnost nebo provozování jiné hospodářské
činnosti, pokud k tomu není třeba povolení podle zvláštních právních předpisů,
b) požadovat potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení týkající se předmětu
dozoru a odebírat potřebné vzorky; kontrolovaný subjekt je povinen požadované doklady,
údaje a vysvětlení poskytnout a v potřebném rozsahu při provádění kontroly spolupracovat.
(2) Inspektoři a pověření zaměstnanci vodoprávních úřadů jsou povinni
a) vykazovat se při výkonu činnosti průkazem inspektora nebo pověřeného pracovníka,
b) před vstupem do cizích objektů informovat provozovatele.
(3) Za škodu způsobenou postupem podle odstavce 1 písm. a) odpovídá stát; této
odpovědnosti se nemůže zprostit.
§ 114
Výkon vodoprávního dozoru
(1) Pověření pracovníci vodoprávních úřadů a České inspekce životního prostředí
se při výkonu vodoprávního dozoru podle tohoto zákona prokazují průkazem vydaným
příslušným kontrolním orgánem, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole.
(2) Za odebrané vzorky pro účely vodoprávního dozoru podle tohoto zákona
nenáleží osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhrada.
§ 114a
Osobě, která neumožní vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí
kontrolu podle § 114 tím, že neumožní vstup či vjezd na pozemek nebo vstup do objektu,
neumožní odběr vzorků, neposkytne požadované doklady, údaje a vysvětlení, nebo v
potřebném rozsahu při provádění kontroly nespolupracuje, lze uložit pořádkovou pokutu do
200 000 Kč. Pořádková pokuta může být uložena i opakovaně. Úhrn takto uložených
pořádkových pokut nesmí přesáhnout částku 2 000 000 Kč. Příjem z pořádkových pokut je
příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu, který pokutu uložil.
K části padesáté:
Ustanovení zákona o finanční kontrole
§6
Kontrolní metody a kontrolní postupy
(1) Při výkonu finanční kontroly se používají zejména tyto kontrolní metody:
a) zjištění skutečného stavu hospodaření s veřejnými prostředky a jeho porovnání s příslušnou
dokumentací,
b) sledování správnosti postupů při hospodaření s veřejnými prostředky,
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c) šetření a ověřování skutečností týkajících se operací,
d) kontrolní výpočty,
e) analýza údajů ve finančních výkazech nebo jiných informačních systémech a vyhodnocení
jejich vzájemných vztahů.
(2) Při výkonu finanční kontroly se uplatňují zejména tyto kontrolní postupy:
a) schvalovací postupy, které zajišťují prověření podkladů připravovaných operací a které tyto
operace v případech zjištění nedostatků pozastaví až do doby jejich odstranění,
b) operační postupy, které zajišťují úplný a přesný průběh operací až do jejich konečného
vypořádání a vyúčtování a které zahrnují i kontrolní techniky při prověřování jejich
dokumentace a sestavování účetních, jiných finančních a statistických výkazů, hlášení
a zpráv,
c) hodnotící postupy, které zajišťují posouzení údajů o provedených operacích ukládaných
v zavedených informačních systémech a obsažených v účetních, jiných finančních
a statistických výkazech, hlášeních a zprávách, dále jejich porovnání se schválenými rozpočty
a vyhodnocení jejich důsledků na celkové hospodaření,
d) revizní postupy, které zajišťují prověření správnosti vybraných operací, jakož i revizní
postupy k funkčně a organizačně nezávislému vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti
finančních kontrol zavedených v rámci systému řízení.
(3) Kontrolní metody a kontrolní postupy zahrnují i auditní metody a auditní postupy
podle a k naplnění požadavků přímo použitelných předpisů Evropských společenství.
(4) Kontrolní metody a kontrolní postupy lze použít pouze v souladu s pravidly
stanovenými pro výkon finanční kontroly zvláštním právním předpisem11) a tímto zákonem.
(45) Bližší podrobnosti o kontrolních metodách a kontrolních postupech stanoví
prováděcí právní předpis.
HLAVA II
PROCESNÍ PRAVIDLA
§ 12
Vyloučení střetu zájmů
Z důvodu vyloučení střetu veřejného zájmu se zájmy osobními jsou vedoucí
kontrolních orgánů povinni zajistit, aby zaměstnanci, kteří vykonávají veřejnosprávní
kontrolu, ani osoby jim blízké14) nebyly ke kontrolovaným osobám nebo k předmětu této
kontroly v právním nebo v jiném vztahu, který vzbuzuje důvodné pochybnosti o objektivnosti
jejich výkonu.
§ 13
Pravidla pro výkon veřejnosprávní kontroly na místě
(1) Vzájemné vztahy mezi kontrolními orgány a kontrolovanými osobami při výkonu
veřejnosprávní kontroly na místě se řídí kontrolním řádem částí třetí zákona o státní
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kontrole11) nestanoví-li tento zákon jinak.
(2) Zaměstnanci kontrolního orgánu mohou při veřejnosprávní kontrole vykonávané
na místě u právnické nebo fyzické osoby, která je žadatelem o veřejnou finanční podporu
nebo jejím příjemcem, používat kontrolní oprávnění podle tohoto zákona a podle kontrolního
řádu části třetí zákona o státní kontrole11) pouze v rozsahu nezbytném ke splnění účelu této
kontroly.
(3) Zjistí-li kontrolní orgán u kontrolované osoby nesrovnalosti v dokladech
o dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční
podpory, použije při kontrole u osoby povinné spolupůsobit při výkonu této kontroly
přiměřeně postup podle odstavce 1.
(4) Pokud se osoba povinná spolupůsobit ke kontrole podle odstavce 3 již předem ve
smlouvě o dodávkách zboží nebo služeb nezavázala, kontrolní orgán je oprávněn vyžádat si
doklady v rozsahu nezbytném k ověření příslušné operace.
(5) Při výkonu veřejnosprávní kontroly je kontrolní orgán oprávněn si vyžádat od
kontrolované účetní jednotky nebo od jiného kontrolního orgánu účetní záznamy též
prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu, anebo si vyžádat účetní
záznamy od správce centrálního systému účetních informací státu, za podmínek stanovených
zákonem o účetnictví.
§ 13a
Zvláštní ustanovení o procesních pravidlech pro výkon auditu
(1) Při výkonu auditu podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství se
přihlédne k mezinárodně uznávaným auditorským standardům; nepoužijí se § 11 písm. g),
§ 12 odst. 2 písm. e), § 15 až 19, § 20 odst. 2 a 3, § 2, 23, 25 a 26 zákona o státní kontrole11)
a § 15 a § 17 až 21 tohoto zákona. nepoužijí se § 9 písm. f), § 10 odst. 1 písm. c) a d), § 12
až 19, § 21, § 23 až 27 kontrolního řádu a § 18 až 21 tohoto zákona.
(2) Zaměstnanec kontrolního orgánu, který audit vykonal, vyhotoví o tomto auditu
zprávu. Součástí zprávy o auditu vykonaného u orgánu veřejné správy je v případě zjištěných
nedostatků též doporučení ke zdokonalení systému finanční kontroly, k předcházení nebo
zmírnění rizik a k nápravě těchto nedostatků.
(3) Zaměstnanec kontrolního orgánu, který audit vykonává, je povinen seznámit
osobu, u které je tento audit vykonáván, se získanými poznatky a s navrhovaným obsahem
zprávy o auditu a poskytnout jí písemné vyhotovení návrhu této zprávy. Osoba, u které je
audit vykonáván, je oprávněna zaujmout k návrhu této zprávy písemné stanovisko. Toto
stanovisko je součástí zprávy o auditu. Lhůtu k zaujetí stanoviska stanoví zaměstnanec
kontrolního orgánu, který audit vykonává. Tato lhůta nesmí být kratší než 5 dní, pokud nebyla
dohodnuta lhůta jiná.
(4) Zaměstnanec kontrolního orgánu, který audit vykonal, je povinen zprávu o auditu
předat osobě, u které byl tento audit vykonán. Kontrolovaná osoba je povinna informovat
orgán veřejné správy, jehož zaměstnanec audit vykonal, o přijetí a plnění opatření k nápravě
zjištěných nedostatků.
(5) Audit podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství je ukončen
135

dnem doručení zprávy o auditu příslušnému vedoucímu orgánu veřejné správy, který tento
audit vykonal.
§ 14
Zahájení veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě
(1) Veřejnosprávní kontrola vykonávaná na místě je zahájena předložením písemného
pověření kontrolního orgánu kontrolované osobě.
(2) Kontrolovaná osoba je povinna na vyžádání kontrolního orgánu předložit výsledky
předchozích kontrol, které mají vztah k předmětu kontroly podle odstavce 1.
§ 15
Ukončení veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě
Veřejnosprávní kontrola vykonávaná na místě je ukončena
a) marným uplynutím lhůty pro podání námitek podle zvláštního právního předpisu,15)
b) dnem doručení rozhodnutí kontrolního orgánu, proti kterému se nelze dále odvolat podle
zvláštního právního předpisu.16)
§ 16
Přizvané osoby
(1) V zájmu odborného posouzení věci při veřejnosprávní kontrole vykonávané na
místě mohou být přizvány další osoby, například znalci a tlumočníci17) nebo odborní experti.
Na přizvané osoby se vztahují ustanovení tohoto zákona a část třetí zákona o státní
kontrole11) obdobně.
(2) Při výběru přizvané osoby je kontrolní orgán povinen dbát práv a právem
chráněných zájmů kontrolované osoby.
(3) Za výběr přizvané osoby odpovídá vedoucí kontrolního orgánu, který vystaví
přizvané osobě pověření v potřebném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu. Současně zajistí
poučení přizvané osoby o jejích právech a povinnostech při účasti na kontrole podle odstavce
1.
§ 17
Pokuty za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě
(1) Pokud kontrolované osoby nezajistily ani v dodatečně stanovené lhůtě plnění
povinností podle zvláštního právního předpisu18) a nedosáhlo-li se toho ani opakovaným
ukládáním pořádkových pokut fyzickým osobám podle zvláštního právního předpisu,19)
kontrolní orgány mohou uložit kontrolovaným osobám pokutu za maření veřejnosprávní
kontroly vykonávané na místě až do výše 1 000 000 Kč. Při ukládání pokuty za maření této
kontroly se přihlíží zejména k závažnosti, době trvání a následkům protiprávního jednání.
(2) Pokutu podle odstavce 1 lze uložit do 6 měsíců ode dne nesplnění povinnosti
kontrolovanou osobou v dodatečně stanovené lhůtě.
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§ 19
Informace o uložení opatření k nápravě
(1) Orgány veřejné správy, které jsou oprávněny uložit kontrolované osobě opatření k
nápravě, jsou povinny písemně informovat kontrolní orgán o jejich uložení a o jejich splnění,
a to ve lhůtách do 3 měsíců od jejich uložení a splnění.
(2) Kontrolované osoby jsou povinny písemně informovat kontrolní orgán o přijetí
opatření k odstranění nedostatků a o jejich splnění ve lhůtách, které jim tento orgán stanovil.
(3 2) Kontrolní orgány jsou oprávněny prověřit u kontrolovaných osob, které jsou
povinny přijmout opatření k nápravě nedostatků, plnění těchto opatření. Přitom postupují
podle § 13 odst. 1.
§ 20
Pokuty za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě nedostatků
(1) V případě, že kontrolované osoby, které jsou povinny přijmout opatření k nápravě
nedostatků, tato opatření nepřijaly nebo je nesplnily v určených termínech, mohou jim
kontrolní orgány uložit pokutu za nepřijetí nebo za neplnění přijatých opatření k nápravě
nedostatků až do výše 1 000 000 Kč.
(2) Pokutu podle odstavce 1 lze uložit do 6 měsíců ode dne, kdy se kontrolní orgány
dozvěděly, že kontrolované osoby nepřijaly nebo nesplnily přijatá opatření k nápravě
nedostatků, avšak nejpozději do 3 let po ukončení veřejnosprávní kontroly vykonávané na
místě.
Přestupky
(1) Fyzická osoba se jako kontrolovaná osoba dopustí přestupku tím,
že v rozporu s § 18 odst. 1 nepřijme opatření k odstranění nedostatků bez zbytečného
odkladu, nebo ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
§ 20a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako kontrolovaná osoba dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu s § 18 odst. 1 nepřijme opatření k odstranění
nedostatků bez zbytečného odkladu, nebo ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
§ 21
Společná ustanovení k pokutám
(1) Pokuty uložené podle zvláštního právního předpisu19) a podle § 17 a 20 tohoto
zákona vybírají a vymáhají kontrolní orgány, které je uložily. V řízení o uložení těchto pokut
se postupuje podle správního řádu22).
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(2) Pokuty podle odstavce 1 jsou příjmem rozpočtu toho orgánu, který je uložil. Uložíli je kontrolní orgán financovaný ze státního rozpočtu, jsou tyto pokuty příjmem státního
rozpočtu.
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž
byl spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže kontrolní orgán o něm nezahájil
řízení do 6 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy
byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává příslušný
kontrolní orgán.
(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.
(7) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu orgánu, který je uložil. Uloží-li je kontrolní
orgán, jehož činnost je hrazena ze státního rozpočtu, jsou tyto pokuty příjmem státního
rozpočtu.
§ 23
Spolupráce v oblasti finanční kontroly
(1) Orgány veřejné správy vzájemně spolupracují při zajišťování přiměřeného
a účinného systému finanční kontroly ve veřejné správě.
(2) V rámci spolupráce se orgány veřejné správy na základě vyžádání vzájemně
informují o programech a záměrech svých finančních kontrol, o jejich výkonu a výsledcích,
není-li to v rozporu se zvláštním právním předpisem.21)
(3 2) Orgány veřejné správy spolupracují při zajišťování přiměřeného a účinného
systému finanční kontroly s Nejvyšším kontrolním úřadem, kterému na vyžádání poskytují
informace podle odstavce 2 kontrolního řádu pro zpracování plánu kontrolní činnosti
Nejvyššího kontrolního úřadu.
§ 23a
(1) Ministerstvu financí jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku finanční
kontroly ze základního registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou
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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,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Ministerstvu financí jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku finanční
kontroly z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České
republiky údaje, kterými jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan
narodil,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, podle jiného právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení
a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, jeho datum, místo
a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,
a to ve formě referenční vazby ze základního registru osob,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte
právnická osoba, název a adresa sídla,
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
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manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; jeli manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho
narození,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
o) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3. původní a nové rodné číslo dítěte,
4. datum, místo a okres narození,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození; tyto údaje se neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené ženě
s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své
osoby v souvislosti s porodem,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
p) záznam o poskytnutí údajů,
q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(3) Ministerstvu financí jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku finanční
kontroly z agendového informačního systému cizinců o cizincích údaje, kterými jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
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c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu
j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a jeho rodné číslo;
je-li manžel nebo registrovaný partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě,
že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
q) o osvojeném dítěti, pokud je cizincem,
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3. původní a nové rodné číslo dítěte,
4. datum a místo narození,
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5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě
jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené
ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení
své osoby v souvislosti s porodem,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
r) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
u) jméno, popřípadě jména, příjmení
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na území České republiky,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo
jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který
byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen
anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu na
území České republiky,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem
s povolením k pobytu na území České republiky,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu,
a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození.
(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel,
se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(5) Ministerstvo financí může údaje poskytnuté mu podle odstavců 1 až 4 pro účely
výkonu finanční kontroly dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistí-li,
že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje Ministerstvo financí
neprodleně informuje Ministerstvo vnitra, které po prověření údaj opraví, doplní nebo
zlikviduje.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
ČÁST ČTVRTÁ
VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM
HLAVA I
ZAVEDENÍ, UDRŽOVÁNÍ A PROVĚŘOVÁNÍ ÚČINNOSTI VNITŘNÍHO
KONTROLNÍHO SYSTÉMU
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§ 25
Povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců
(1) Vedoucí orgánu veřejné správy je v rámci své odpovědnosti povinen v tomto
orgánu zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém, který
a) vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy,
b) je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná
rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy,
c) zahrnuje postupy pro včasné podávání informací příslušným úrovním řízení o výskytu
závažných nedostatků a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě.
(2) Ke splnění povinností podle odstavce 1 vedoucí orgánu veřejné správy vymezí
v souladu s § 5 postavení a působnost organizačních složek státu, které nejsou účetními
jednotkami podle zvláštního právního předpisu, organizačních složek územních
samosprávných celků, organizačních útvarů, vedoucích a ostatních zaměstnanců tak, aby
zajistil fungování řídící kontroly a interního auditu. K tomu zejména
a) stanoví rozsah odpovídajících pravomocí a odpovědností vedoucích a ostatních
zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky, včetně úplného a přesného vymezení
povinností ve vztahu k jimi plněným úkolům,
b) zajistí oddělení pravomocí a odpovědností při přípravě, schvalování, provádění a kontrole
operací, zejména ve vztahu k výběrovým řízením, uzavírání smluv, vzniku závazků, platbám
a vymáhání pohledávek,
c) zajistí, aby o všech operacích a kontrolách byl proveden záznam a vedena příslušná
dokumentace,
d) přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně veřejných prostředků,
e) zajistí hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných prostředků v souladu
se zásadami spolehlivého řízení uvedenými v odstavci 1,
f) sleduje a zajišťuje plnění rozhodujících úkolů orgánu veřejné správy k dosažení
schválených záměrů a cílů.
(3) V případech závažných zjištění postupuje vedoucí orgánu veřejné správy podle
§ 22 odst. 6 obdobně.
(4) Všichni vedoucí zaměstnanci orgánu veřejné správy jsou v rámci vymezených
povinností, pravomocí a odpovědností povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního
systému. Současně jsou povinni podávat vedoucímu orgánu veřejné správy včasné
a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných při plnění stanovených úkolů, o vzniku
významných rizik, o závažných nedostatcích v činnosti orgánu veřejné správy a o přijímaných
a plněných opatřeních k jejich nápravě.
(5) Na výkon finanční kontroly v rámci vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné
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správy se nevztahují procesní pravidla podle § 12 13 až 21.
(6) V rámci vnitřního kontrolního systému Bezpečnostní informační služby
je vykonávána finanční kontrola; tato kontrola se však nevztahuje na hospodaření s majetkem
zvláštního charakteru.2a)
§ 31
Podávání zpráv
(1) Útvar interního auditu předává zprávy o svých zjištěních z provedených auditů bez
zbytečného odkladu vedoucímu orgánu veřejné správy s doporučením k přijetí opatření podle
§ 28 odst. 3.
(2) Zjistí-li útvar interního auditu, že na základě oznámení řídící kontroly nebo na
základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření, je povinen na toto zjištění
písemně upozornit vedoucího orgánu veřejné správy.
(3) Výsledky interního auditu jsou souhrnně uváděny v roční zprávě předkládané
vedoucímu orgánu veřejné správy, která zejména
a) hodnotí obecnou kvalitu vnitřního kontrolního systému,
b) analyzuje výskyt závažných nedostatků, které nepříznivě ovlivnily činnost orgánu veřejné
správy, včetně nedostatků ve fungování vnitřního kontrolního systému, a které byly důvodem
snížení finanční výkonnosti v činnosti orgánu veřejné správy,
c) uvádí zjištění o skutečnostech, které by mohly způsobit neúplnost nebo neprůkaznost
účetnictví,
c d) předkládá doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti orgánu veřejné
správy a jeho vnitřního kontrolního systému.
(4) Na základě doporučení útvaru interního auditu, uvedených ve zprávě podle
odstavce 3, přijímá vedoucí orgánu veřejné správy odpovídající opatření.
(5) Zpráva podle odstavce 3 a přijatá opatření podle odstavce 4 jsou podkladem pro
vypracování roční zprávy orgánu veřejné správy podle § 22, která zahrnuje údaje a informace
o výsledcích finanční kontroly v tomto orgánu.
K části padesáté první:
Ustanovení zákona o obalech
§ 24
Dohled nad činností Kontrola činnosti autorizované společnosti
(1) Na činnost autorizovaných společností dohlíží Ministerstvo životního prostředí;
přitom postupuje podle zákona o státní kontrole.18)
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(1) Činnost autorizovaných společností kontroluje Ministerstvo životního
prostředí.
(2) Zjistí-li Ministerstvo životního prostředí v činnosti autorizované společnosti
nedostatky, může podle závažnosti a povahy zjištěného nedostatku
a) uložit, aby autorizovaná společnost ve stanovené lhůtě zjednala nápravu; odvolání proti
tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek,
b) podat podnět České inspekci životního prostředí k zahájení řízení o uložení pokuty
autorizované společnosti,
c) rozhodnout po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem
zemědělství o změně nebo zrušení rozhodnutí o autorizaci.
(3) Nedostatkem v činnosti autorizované společnosti se rozumí porušení povinnosti
stanovené autorizované společnosti tímto zákonem nebo povinnosti stanovené akciové
společnosti jinými právními předpisy19) nebo porušení podmínek stanovených v rozhodnutí
o autorizaci.
____________________
18) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
19) Například obchodní zákoník.
§ 35
Krajské hygienické stanice
Krajské hygienické stanice (Hygienická stanice hlavního města Prahy) kontrolují
plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich
označování a opakovaného použití v případě obalů kosmetických prostředků;24) při zjištění
porušení těchto povinností ukládají ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.
Při kontrole postupují podle zvláštních právních předpisů.25)
____________________
24) Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
25) Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 36
Česká obchodní inspekce
Česká obchodní inspekce
a) kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu,
jejich označování a opakovaného použití, s výjimkou obalů kosmetických prostředků,24)
obalů, které přicházejí do přímého styku s potravinami, obalů léčivých přípravků10) a obalů
surovin pro přípravu humánních léčivých přípravků,10)
b) kontroluje zajištění zpětného odběru osobami, které uvádějí obaly nebo balené výrobky na
trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli; tyto osoby jsou povinny jí na žádost prokázat způsob
zajištění zpětného odběru,
c) kontroluje zajištění prodeje nápojů ve vratných zálohovaných obalech u právnických osob
nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, které uvádějí balené nápoje na trh nebo do
oběhu prodejem spotřebiteli,
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d) v případě zjištění porušení povinností při kontrole podle písmene a), b) nebo c) ukládá
ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.
Při kontrole postupuje podle zvláštních právních předpisů.26)
____________________
10) Zákon č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
24) Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26) Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 37
Česká zemědělská a potravinářská inspekce
Česká zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje plnění povinností týkajících se
prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití
v případě obalů, které přicházejí do přímého styku s potravinami; při zjištění porušení těchto
povinností ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty. Při kontrole postupuje
podle zvláštních právních předpisů.27)
____________________
27) Zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 37
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce27) kontroluje plnění povinností
týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování
a opakovaného použití v případě obalů, které přicházejí do přímého styku
s potravinami; při zjištění porušení těchto povinností ukládá ochranná opatření,
opatření k nápravě a pokuty.
____________________
27) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 38
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Státní ústav pro kontrolu léčiv kontroluje plnění povinností týkajících se prevence,
uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě obalů
humánních léčivých přípravků a obalů surovin pro přípravu humánních léčivých přípravků;
při zjištění porušení těchto povinností ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.
Při kontrole postupuje podle zvláštních právních předpisů.10)
____________________
10) Zákon č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 39
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv kontroluje plnění
povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování
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a opakovaného použití v případě obalů veterinárních léčivých přípravků a obalů surovin pro
přípravu veterinárních léčivých přípravků; při zjištění porušení těchto povinností ukládá
ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty. Při kontrole postupuje podle zvláštních
právních předpisů.10)
____________________
10) Zákon č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 40
Česká inspekce životního prostředí
Česká inspekce životního prostředí28) kontroluje plnění povinnosti zpětného odběru,
s výjimkou povinnosti zpětného odběru uvedeného v § 36 písm. b), a povinnosti využití
odpadu z obalů a dalších povinností s tím souvisejících; při zjištění porušení těchto povinností
ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty. Nositelé těchto povinností jsou
povinni jí na žádost prokázat zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu
z obalů.
____________________
28) Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně
lesa
§ 41
Celní úřady
Celní úřady jsou oprávněny kontrolovat, zda obaly nebo balené výrobky dovážené do
České republiky nebo přepravované z členských států Evropské unie do České republiky
splňují požadavky tohoto zákona. V případě pochybností, zda jsou naplněny podmínky tohoto
zákona, celní úřady propustí kontrolované zboží do příslušného celního režimu nebo k další
přepravě a manipulaci, vyzvou příslušný kontrolní orgán ke kontrole a současně uvědomí
o této výzvě Ministerstvo životního prostředí. Při kontrole postupují podle zvláštních právních
předpisů7).
____________________
7) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
§ 42
Oprávnění a povinnosti inspektorů a pověřených zaměstnanců správních úřadů
(1) Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, jsou inspektoři a pověření
zaměstnanci správních úřadů vykonávajících působnost v oblasti nakládání s obaly a odpady
z obalů podle tohoto zákona oprávněni při výkonu své kontrolní činnosti v rozsahu
stanovených pravomocí
a) vstupovat nebo vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na cizí pozemky nebo vstupovat do
cizích objektů užívaných pro podnikatelskou činnost nebo provozování jiné hospodářské
činnosti,
b) ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, případně totožnost
fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob
k zastupování,
c) požadovat potřebné doklady, údaje nebo písemná či ústní vysvětlení týkající se předmětu
kontroly,
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d) provádět místní šetření, odebírat vzorky a pořizovat fotodokumentaci.
(2) Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, jsou inspektoři a pověření
zaměstnanci Ministerstva životního prostředí a ostatních správních úřadů vykonávajících
působnost v oblasti nakládání s obaly podle tohoto zákona povinni při výkonu své kontrolní
činnosti
a) prokázat se průkazem příslušného kontrolního orgánu,
b) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících předmět obchodního nebo služebního
tajemství, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti,
c) respektovat provozní, bezpečnostní a další předpisy upravující činnost v prostorách, kde
probíhá kontrola,
d) pořizovat protokol o provedené kontrole včetně fotodokumentace,
e) šetřit majetek kontrolovaného subjektu.
§ 42
Kontrola v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů
Inspektoři a pověření zaměstnanci správních úřadů vykonávajících působnost
v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů podle tohoto zákona se při výkonu
kontrolní činnosti prokazují průkazem vydaným příslušným kontrolním orgánem, který
je dokladem o jejich pověření ke kontrole.
K části padesáté druhé:
Ustanovení zákona o integrované prevenci
§ 16
Základní povinnosti provozovatele zařízení
(1) Provozovatel zařízení je povinen
a) provozovat zařízení v souladu s integrovaným povolením vydaným podle tohoto zákona,
včetně podmínek provozu zařízení stanovených v provozních řádech a dalších dokumentech
schválených v rámci integrovaného povolení,
b) ohlásit úřadu každou plánovanou změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení,
která by mohla mít důsledky pro životní prostředí,
c) umožnit příslušným správním orgánům výkon kontrolní a přezkumné činnosti podle tohoto
zákona bez zbytečného odkladu, spolupracovat s nimi a poskytovat jim veškeré požadované
informace v pravdivé a úplné podobě,
d)c) předcházet výskytu havárií, neprodleně hlásit úřadu a inspekci všechny mimořádné
události, havárie zařízení a havarijní úniky8) znečišťujících látek ze zařízení do životního
prostředí, které mají závažné dopady na životní prostředí, a porušení závazných podmínek
provozu stanovených v integrovaném povolení,
e)d) v případech mimořádných událostí, havárií zařízení a havarijních úniků8) znečišťujících
látek ze zařízení do životního prostředí, které mají závažné dopady na životní prostředí,
neprodleně přijmout opatření k omezení dopadů na životní prostředí a k zamezení dalších
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možných mimořádných událostí nebo havárií,
f)e) v případě porušení závazných podmínek provozu neprodleně přijmout opatření, která
zajistí v nejkratší možné době nápravu stavu způsobeného porušením těchto podmínek,
g)f) vést evidenci údajů o plnění podmínek integrovaného povolení v souladu s § 16a odst. 2.
(2) Provozovatel zařízení nesmí bez platného integrovaného povolení zařízení
provozovat. Tím nejsou dotčena ustanovení § 42 až 44.
__________________
8) Například § 2 písm. e) zákona 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), § 40 a 41 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona
č. 150/2010 Sb.
§ 18
Přezkum závazných podmínek integrovaného povolení
(1) Úřad provede alespoň každých 8 let přezkum, zda nedošlo ke změně okolností,
které mohou vést ke změně závazných podmínek integrovaného povolení.
(2) Úřad vždy přezkoumá závazné podmínky integrovaného povolení,
a) má-li za to, že došlo k závažnému porušení podmínek integrovaného povolení,
b) zjistí-li, že provozní bezpečnost procesu nebo činnosti zařízení vyžaduje, aby bylo použito
jiné techniky,
c) vyžaduje-li to změna emisních limitů nebo standardů kvality životního prostředí provedená
na základě jiných právních předpisů6), nebo jiná změna zvláštních právních předpisů6), která
může mít vliv na závazné podmínky provozu stanovené v integrovaném povolení,
d) je-li znečištění životního prostředí v důsledku provozu zařízení tak značné, že významně
přesahuje standard kvality životního prostředí a nelze se k němu přiblížit jinak než změnou
závazných podmínek provozu zařízení, nebo
e) použije-li úřad při stanovování emisních limitů postup podle § 14 odst. 4 písm. b)
a výsledky monitorování prokáží, že emise za běžných provozních podmínek překračovaly
úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami.
(3) Úřad provede přezkum všech závazných podmínek integrovaného povolení, je-li
zveřejněno rozhodnutí o závěrech o nejlepších dostupných technikách pro hlavní činnost
zařízení podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Při přezkumu se zohlední všechny nové nebo
aktualizované závěry o nejlepších dostupných technikách použitelné pro dané zařízení, které
byly přijaty na úrovni Evropské unie podle čl. 13 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2010/75/EU od udělení povolení nebo jeho posledního přezkumu. Úřad na základě
provedeného přezkumu zajistí, aby do 4 let od zveřejnění příslušných závěrů o nejlepších
dostupných technikách byly závazné podmínky integrovaného povolení v souladu se závěry
o nejlepších dostupných technikách a aby provozovatel zařízení byl povinen tyto podmínky
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dodržovat.
(4) Pokud se na zařízení nevztahují žádné závěry o nejlepších dostupných technikách,
úřad vždy přezkoumá závazné podmínky integrovaného povolení, umožňuje-li vývoj v oblasti
nejlepších dostupných technik významné snížení emisí.
(5) Byla-li pro zařízení udělena výjimka z úrovní emisí spojených s nejlepšími
dostupnými technikami podle § 14 odst. 5, je úřad povinen posoudit důvodnost udělení této
výjimky v rámci každého přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení,
s výjimkou přezkumu prováděného na základě odstavce 2 písm. c), není-li jeho důvodem
změna emisních limitů nebo standardů kvality životního prostředí provedená z důvodu jiné
změny zvláštních právních předpisů6), která může mít vliv na závazné podmínky provozu
stanovené v integrovaném povolení, a přezkumu prováděného na základě odstavce 6.
(6) Úřad může provést přezkum podmínek integrovaného povolení
a) na základě ohlášení změny v zařízení podle § 16 odst. 1 písm. b),
b) na základě podnětu inspekce nebo krajské hygienické stanice, nebo
c) je-li v místě provozu zařízení dlouhodobě překračován standard kvality životního prostředí.
(7) Přezkum závazných podmínek integrovaného povolení se provádí šetřením v místě
provozu zařízení nebo přezkumem podkladů předložených provozovatelem zařízení, případně
jiných podkladů souvisejících se závaznými podmínkami integrovaného povolení.
Zaměstnanci úřadu se při přezkumné činnosti prokazují služebním průkazem, který je
současně dokladem o jejich pověření k provedení přezkumu.
(8) O plánovaných přezkumech, o výsledcích provedených přezkumů, uložených
pokutách a opatřeních k nápravě informuje úřad neprodleně inspekci a krajskou hygienickou
stanici. Úřad též může inspekci a krajskou hygienickou stanici přizvat k přezkumu.
(9) Na výkon přezkumné činnosti se vztahuje zákon o státní kontrole, není-li v tomto
zákoně stanoveno jinak13a)42).
(10) Úřad při přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení použije
relevantní informace získané z monitorování nebo kontrol provedených podle tohoto zákona.
(11) Provozovatel zařízení je povinen na žádost úřadu předložit veškeré informace,
které jsou nezbytné k přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení, včetně
výsledků monitorovaní emisí a jiných údajů umožňujících srovnání provozu zařízení
s nejlepšími dostupnými technikami popsanými v příslušných závěrech o nejlepších
dostupných technikách a s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami.
____________________
6) Například zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), 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. 164/2001 Sb.,
o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných
lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve
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znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
13a) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
42) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Kontrola
§ 20b
(1) Kontrola, kterou podle tohoto zákona provádí inspekce, zahrnuje veškeré činnosti,
včetně výkonu kontroly na místě provozu zařízení, monitorování emisí a kontrol dokumentace
a podkladů, ověřování vlastního monitorování, kontrol používaných technik a vhodnosti
řízení provozu zařízení z hlediska životního prostředí, prováděné s cílem kontrolovat zařízení
z hlediska dodržovaní povinností stanovených tímto zákonem nebo integrovaným povolením,
podporovat dodržovaní těchto povinností a tam, kde je to nezbytné, monitorovat jejich dopad
na životní prostředí.
(2) Inspektoři se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem inspekce, který je
současně dokladem o jejich pověření k provedení kontroly.
(3) Inspekce zpracovává plán kontrol na období kalendářního roku. Plány kontrol
se vztahují na všechna zařízení, pro která bylo vydáno integrované povolení podle tohoto
zákona.
(4) Plán kontrol musí minimálně obsahovat
a) obecné posouzení příslušných významných otázek v oblasti životního prostředí,
b) zeměpisnou oblast, na kterou se vztahuje,
c) seznam zařízení, na která se vztahuje,
d) postupy pro vypracování programů běžných kontrol podle odstavce 5,
e) postupy pro mimořádné kontroly podle odstavce 7.
(5) Inspekce na základě plánů kontrol pravidelně vypracovává programy běžných
kontrol, včetně stanovení četnosti kontrol na místě u různých druhů zařízení. Doba mezi
dvěma kontrolami na místě se stanoví na základě systematického posuzování rizik v oblasti
životního prostředí u dotčených zařízení, přičemž v případě zařízení představujících nejvyšší
riziko nesmí být delší než 1 rok a v případě zařízení představujících nejnižší riziko delší než
3 roky.
(6) Při systematickém posuzování rizik v oblasti životního prostředí se vždy posoudí
a) možné a skutečné dopady dotyčných zařízení na lidské zdraví a životní prostředí při
zohlednění úrovní a druhů emisí, citlivosti místního prostředí a rizika havárií,
b) historie dodržování podmínek integrovaného povolení,
c) účast provozovatele zařízení v systému Společenství pro environmentální řízení podniků
a audit (EMAS)41) nebo jiném systému environmentálního řízení.
(7) Mimořádné kontroly se provádějí zejména za účelem prošetření stížností týkajících
se životního prostředí a vyšetření závažných havárií, mimořádných událostí a případů
nedodržování požadavků v oblasti životního prostředí, a pokud je třeba, i před vydáním
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integrovaného povolení, přezkumem závazných podmínek integrovaného povolení nebo
změnou integrovaného povolení. Mimořádné kontroly lze provádět též na základě poznatků
kontrolního orgánu z vlastní kontrolní činnosti.
(8) Pokud inspekce zjistí v rámci výkonu kontroly na místě závažné porušení
závazných podmínek integrovaného povolení, provede do 6 měsíců od této kontroly
opakovanou kontrolu na místě.
(9) V návaznosti na každou kontrolu na místě vypracuje inspekce vedle protokolu
o kontrolním zjištění kontrole42) zprávu, která obsahuje popis kontrolního zjištění a závěry
o případných dalších opatřeních (dále jen „zpráva“).
(10) Stejnopis zprávy zašle inspekce provozovateli zařízení do 2 měsíců od provedení
výkonu kontroly na místě, pouze pokud v této lhůtě nebyl vyhotoven protokol o kontrolním
zjištění45) kontrole.
(11) Inspekce zveřejní zprávu prostřednictvím informačního systému integrované
prevence do 4 měsíců od uskutečnění výkonu kontroly na místě.
(12) Inspekce informuje úřad a krajskou hygienickou stanici o plánovaných kontrolách
a uložených pokutách a opatřeních k nápravě.
____________________
41) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009
o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků
a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES
a 2006/193/ES.
42) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
20c
(1) Kontrolu dodržování závazných podmínek stanovených v integrovaném povolení
k ochraně veřejného zdraví v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku, vibrací
a neionizujícího záření provádí krajské hygienické stanice.
(2) Ustanovení § 20b odst. 9 až 11 o zprávě z kontroly se na kontrolu prováděnou na
základě tohoto zákona krajskými hygienickými stanicemi použijí obdobně.
(3) Krajská hygienická stanice informuje inspekci a úřad o plánovaných kontrolách
a uložených pokutách.
§ 36
Úřad nebo inspekce může provozovateli zařízení uložit pořádkovou pokutu do
100 000 Kč, jestliže nesplní povinnost podle § 16 odst. 1 písm. c) tím, že neumožní
inspektorům inspekce, pověřeným zaměstnancům krajského úřadu nebo ministerstva vstup na
dotčené nemovitosti, odebírání vzorků anebo jiným obdobným způsobem neposkytne
součinnost při kontrole nebo přezkumu. Pořádková pokuta může být uložena i opakovaně.
Úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout částku 1 000 000 Kč. Příjem z
pořádkových pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 37
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
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(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí
správního deliktu tím, že
a) nesplní ohlašovací povinnost podle § 16 odst. 1 písm. b) nebo d) nebo c),
b) uvede v žádosti podle § 4 nesprávné údaje, které mohou mít vliv na vydání integrovaného
povolení,
c) nepodá žádost o změnu integrovaného povolení ve lhůtě stanovené úřadem podle § 19a
odst. 1,
d) neohlásí úřadu údaje o plnění podmínek integrovaného povolení podle § 16a odst. 1 nebo
poskytne údaje neúplné či nesprávné,
e) nevede evidenci údajů pro ohlašování podle § 16a odst. 2,
f) nepřijme opatření k omezení dopadů na životní prostředí a k zamezení dalších
mimořádných událostí nebo havárií podle § 16 odst. 1 písm. e) písm. d), nebo
g) nepřijme opatření k zajištění nápravy stavu způsobeného porušením závazných podmínek
provozu podle § 16 odst. 1 písm. f) písm. e).
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako právní nástupce provozovatele
zařízení dopustí správního deliktu tím, že neoznámí úřadu přechod integrovaného povolení
podle § 17.
(3) Odborně způsobilá osoba se dopustí správního deliktu tím, že neoznámí
ministerstvu změnu údajů uvedených v osvědčení o provedení zápisu do Seznamu odborně
způsobilých osob podle § 6 odst. 8.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí
správního deliktu tím, že provozuje zařízení bez platného integrovaného povolení, bez
pravomocného rozhodnutí o podstatné změně integrovaného povolení nebo v rozporu
s integrovaným povolením.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí
správního deliktu tím, že neprovede podle § 19b odst. 1 nebo 2 opatření k nápravě anebo
neomezí nebo nezastaví provoz zařízení nebo jeho části podle § 19b odst. 3, 4 nebo 5.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 až 3,
b) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 4 a 5.
K části padesáté třetí:
Ustanovení zákona o dobrovolnické službě
§9
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(1) Pokud ministerstvo zjistí, že vysílající organizace, která má udělenu akreditaci,
přestala splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro udělení akreditace (§ 6 odst. 2)
nebo přes upozornění ze strany ministerstva nadále neplní povinnosti stanovené tímto
zákonem, akreditaci této organizace po projednání v akreditační komisi zruší; přitom dbá, aby
tím nebylo dotčeno splnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv.
(2) Zanikne-li vysílající organizace, s níž má dobrovolník uzavřenu smlouvu podle
§ 5, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na jejího právního nástupce, a není-li ho, na
stát; ministerstvo poté bez zbytečného odkladu smluvně převede tato práva a povinnosti na
jinou vhodnou vysílající organizaci.
(3) Ministerstvo je oprávněno z vlastního nebo jiného podnětu ověřovat kontrolovat,
zda vysílající organizace plní podmínky stanovené tímto zákonem; postupuje přitom podle
zákona o státní kontrole.

K části padesáté čtvrté:
Ustanovení zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických
(biologických) a toxinových zbraní
Hlava V
VÝKON DOZORU NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA
§ 18
Dozor
(1) Úřad vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona a dalších právních předpisů
vydaných na jeho základě (dále jen „dozor“).
(2) Úřad vykonává dozor
a) nad osobami, kterým bylo vydáno povolení k nakládání s vysoce rizikovými biologickými
agens nebo toxiny podle § 11,
b) nad osobami, které nakládají s rizikovými biologickými agens nebo toxiny podle § 17,
c) nad osobami, u nichž je důvodné podezření, že nakládají s vysoce rizikovými biologickými
agens nebo toxiny bez povolení,
(dále jen „kontrolované osoby“). Úřad dále dozírá na vedení evidencí a předkládání deklarací
z hlediska jejich včasnosti i správnosti. Úřad kontroluje
a) držitele povolení k nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens nebo toxiny
podle § 11,
b) osoby nakládající s rizikovými biologickými agens nebo toxiny podle § 17, nebo
c) osoby, u nichž je důvodné podezření, že nakládají s vysoce rizikovými biologickými
agens nebo toxiny bez povolení.
(3) Dozor vykonává předseda Úřadu a inspektoři Úřadu (dále jen „inspektoři“);
inspektory jmenuje a odvolává předseda Úřadu.
(4) Předseda Úřadu a inspektoři jsou oprávněni
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a) vstupovat do provozních objektů a zařízení kontrolovaných osob a provádět jejich
kontrolu, požadovat vysvětlení od zaměstnanců kontrolovaných osob, provádět kontrolu
příslušné dokumentace, odebírat a analyzovat vzorky látek a provádět další potřebné
úkony k zajištění účelu výkonu dozoru,
b) vyžadovat od kontrolovaných osob informace a doklady včetně těch, které jsou
předmětem obchodního tajemství nebo ochrany průmyslových práv, pokud je to nezbytné
pro účely výkonu dozoru.
(5) Předseda Úřadu a inspektoři nejsou povinni oznamovat kontrolované osobě zahájení
výkonu dozoru.
(6) (Kontrolovaná osoba má právo ponechat si část všech odebraných vzorků a být
přítomna při jejich analýze na místě či v kontrolní laboratoři; toto právo nepřísluší osobě,
která nakládá s vysoce rizikovými biologickými agens nebo toxiny protiprávně.
(7) Pokud předseda Úřadu nebo inspektoři při výkonu dozoru zjistí, že kontrolovaná
osoba nakládá s vysoce rizikovými biologickými agens nebo toxiny bez povolení nebo
provádí činnosti porušující zákaz bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní,
oznámí to neprodleně Policii České republiky nebo územně příslušnému státnímu
zastupitelství.
(8) Je-li v zájmu prokázání plnění ustanovení tohoto zákona a mezinárodních smluv,
kterými je Česká republika vázána, nezbytné předložit inspektorům údaje a dokumentaci,
které jsou předmětem utajované informace nebo obchodního tajemství, lze tyto údaje
poskytnout jen za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem7).
(9) Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se postup při kontrolní činnosti zvláštním právním
předpisem8).
§ 19
Součinnost s ministerstvy a jinými správními úřady
(1) Ministerstva a jiné správní úřady neprodleně informují Úřad o výskytu epidemií
a nákaz u lidí, zvířat a rostlin, pokud je podezření, že vznikly únikem vysoce rizikových
biologických agens nebo toxinů nebo jejich zneužitím, a v rámci své působnosti provedou
opatření k jejich včasné detekci a k omezení jejich úniku.
(2) Ministerstva a jiné správní úřady poskytnou Úřadu na vyžádání údaje potřebné
k výkonu dozoru.
(3) (2) Celní úřady oznámí Úřadu údaje uvedené v § 14 odst. 5 a § 17 odst. 8 v lednu
a červenci vždy za předcházejících šest měsíců. Zjistí-li celní úřady nedostatky v činnosti
u osob kontrolovaných podle § 14 nebo § 17, jsou povinny přepravované vysoce rizikové
nebo rizikové biologické agens nebo toxiny zadržet a o této skutečnosti neprodleně
informovat Úřad.
§ 20
Opatření k nápravě
(1) Zjistí-li předseda Úřadu a inspektoři nedostatky v činnosti kontrolované osoby,
jsou oprávněni podle povahy zjištěného nedostatku
a) vyžadovat, aby kontrolovaná osoba ve stanovené lhůtě zjednala nápravu, nebo
7)
8)

Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, obchodní
zákoník.
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
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b) uložit kontrolované osobě provedení technických kontrol, revizí nebo zkoušek provozní
způsobilosti zařízení, jejich částí, systému nebo jejich souborů.
(2) Úřad je oprávněn v případě nebezpečí z prodlení nebo při vzniku nežádoucích
skutečností důležitých z hlediska bezpečnosti vydat rozhodnutí o předběžném opatření
ukládající kontrolované osobě omezení nebo zákaz nakládání s vysoce rizikovými
a rizikovými biologickými agens a toxiny.
§ 21
Pokuty a jejich ukládání a jiné sankce
(1) Úřad může uložit pokutu až do výše
a) 100 000 000 Kč tomu, kdo porušil zákaz vývoje, výroby a hromadění a použití
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní,
b) 50 000 000 Kč osobě, která bez povolení Úřadu nakládala se stanovenými vysoce
rizikovými biologickými agens a toxiny,
c) 5 000 000 Kč držiteli povolení za porušení povinností uvedených v § 16 anebo zákazu
uvedeného v § 12 odst. 1,
d) 10 000 000 Kč osobě za porušení povinností uvedených v § 14,
e) 5 000 000 Kč osobě za porušení povinností uvedených v § 5 odst. 3 nebo § 17,
f) 200 000 Kč osobám, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy, a odpovědnému
zástupci a 100 000 Kč zaměstnancům kontrolované osoby za zkreslení nebo zatajení
skutečností důležitých pro výkon dozoru nebo za neposkytnutí součinnosti při kontrole anebo
osobám, které nesplnily povinnost uvedenou v § 5 odst. 1 a 2.
(2) Pokutu lze uložit do 3 let ode dne, kdy Úřad zjistil porušení povinností, nejdéle
však do 10 let ode dne, kdy k porušení povinností došlo.
(3) Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti, významu a době trvání
protiprávního jednání a k rozsahu způsobených následků, k včasnosti a účinné součinnosti při
odstraňování závad; v případě, kdy došlo k nápravě bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno
porušení povinností a Úřadu byla poskytnuta účinná součinnost a nedošlo ke vzniku škody
osobám nebo na životním prostředí, může Úřad od uložení pokuty upustit.
(4) Pokuty vybírá a vymáhá Úřad. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.
(5) Při vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštních právních předpisů9).
(6) Uložení pokut podle odstavce 1 nebrání postupu podle § 12 odst. 3 písm. a) a b)
a § 20 odst. 1 a 2 § 20.
K části padesáté páté:
Ustanovení zákona o zoologických zahradách
§ 13
(1) Pravidelnou kontrolu zoologické zahrady podle § 11 odst. 1 písm. c) provádí
ministerstvo ve spolupráci s inspekcí a Komisí u zoologické zahrady nejméně jednou za
2 roky. Předmětem kontroly je zjišťování, zda jsou plněny podmínky stanovené v § 6.
(2) Na provádění kontroly podle tohoto zákona se vztahuje zákon o státní kontrole.13)
____________________
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13) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

K části padesáté šesté:
Ustanovení zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí
Postup při přezkoumání
§4
Zabezpečení přezkoumání
(1) Obce a dobrovolné svazky obcí, které jsou podle zvláštního právního předpisu1)
oprávněny požádat o přezkoumání krajský úřad, a hlavní město Praha, které je podle
zvláštního právního předpisu oprávněno požádat o přezkoumání Ministerstvo financí,
tak učiní do 30. června každého kalendářního roku, anebo v téže lhůtě příslušnému úřadu
ve smyslu § 5 odst. 3 oznámí, že se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské
společnosti (dále jen "auditor"). Městské části hlavního města Prahy postupují na základě
zvláštního právního předpisu15) obdobně vůči Magistrátu hlavního města Prahy.
(2) Krajský úřad a Magistrát hlavního města Prahy, na základě požádání nebo
oznámení podle odstavce 1 a Ministerstvo financí, které podle zvláštních právních předpisů
vykonává přezkoumání u krajů a u hlavního města Prahy, vypracují časové plány
přezkoumání (dále jen "plán přezkoumání") na období od sestavení plánu
do 30. června následujícího roku.
(3) Přehled o obcích, o dobrovolných svazcích obcí a městských částech, které se
rozhodly zadat přezkoumání auditorovi, jakož i plány přezkoumání vypracované podle
odstavce 2 předají krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy Ministerstvu financí do
21. července každého kalendářního roku.
(4) Na základě plánu se vykonávají do konce kalendářního roku dílčí přezkoumání za
předchozí část kalendářního roku a po skončení kalendářního roku se vykonávají dílčí
přezkoumání za zbývající část předchozího kalendářního roku a jednorázová přezkoumání za
celý předchozí kalendářní rok.
(5) Jednorázová přezkoumání může uskutečnit krajský úřad u obcí, které nevykonávají
hospodářskou činnost a mají počet obyvatel menší než 800 osob. V ostatních územních
celcích se uskutečňují dílčí přezkoumání.
(6) Pro účely přezkoumání podle odstavce 4 je rozhodující počet obyvatel
přihlášených v obci k trvalému pobytu ke dni 1. ledna kalendářního roku, jehož
se přezkoumání týká.
(7) Rozhodne-li se obec, včetně hlavního města Prahy, dobrovolný svazek obcí nebo
městská část hlavního města Prahy zadat přezkoumání auditorovi, uzavře s ním písemnou
smlouvu o poskytnutí auditorské služby podle zvláštního právního předpisu,16) činnosti
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podle zákona upravujícího činnost auditorů, jejímiž náležitostmi jsou rovněž předmět
a hlediska přezkoumání a obsah zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, odpovídající
ustanovením § 2, 3 a 10, a dále lhůta předání této zprávy.
(8) O uzavření smlouvy s auditorem informuje obec a dobrovolný svazek obcí
příslušný krajský úřad, městská část hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy
a hlavní město Praha Ministerstvo financí. Tato informace se podává bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 31. ledna následujícího roku.
(9) Nesplnění povinnosti požádat o přezkoumání Ministerstvo financí v případě
hlavního města Prahy, krajský úřad v případě obce nebo dobrovolného svazku obcí
a Magistrát hlavního města Prahy v případě městských částí hlavního města Prahy, anebo
zadat přezkoumání auditorovi, oznámí příslušný přezkoumávající orgán ve smyslu § 5 odst. 3
zastupitelstvu příslušného územního celku, nebo orgánu svazku obcí do 28. února
následujícího roku a přezkoumání vykoná.
_____________________
1) § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů.
§ 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona
č.138/2006 Sb.
16) § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona
č. 165/1998 Sb.
§5
Předpoklady pro výkon přezkoumání
(1) Výkonem přezkoumání pověří Ministerstvo financí státní zaměstnance zařazené v
tomto ministerstvu, Generální finanční ředitelství nebo finanční úřad státní zaměstnance
zařazené v těchto orgánech, krajský úřad zaměstnance kraje a Magistrát hlavního města Prahy
zaměstnance hlavního města Prahy; zaměstnanci pověření výkonem přezkoumání (dále jen
"kontrolor") musí mít alespoň úplné střední vzdělání, musí splňovat požadavek praxe
spočívající v činnosti, která souvisí odborně s předmětem přezkoumání, nejméně po dobu
3 let, a musí být bezúhonní. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů.17)
(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje zaměstnanec, který byl
pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, anebo za trestný čin majetkové povahy, nebo
za trestný čin související s výkonem veřejné správy spáchané z nedbalosti, pokud se podle
zvláštního právního předpisu na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.
(3) Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství, finanční úřad, krajský úřad,
Magistrát hlavního města Prahy (dále jen "přezkoumávající orgán") oznámí písemně zahajuje
přezkoumání písemným oznámením doručeným územnímu celku nejpozději 5 dnů přede
dnem zahájení přezkoumání jeho počátek a realizace výkonu přezkoumání a obsahujícím
jméno kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.
(4) Přezkoumání nemohou vykonávat kontroloři, u nichž lze mít se zřetelem na jejich
poměr k předmětu kontroly, k územnímu celku, k jeho zaměstnancům nebo k členům jeho
zastupitelstva pochybnosti o nepodjatosti a objektivnosti výkonu přezkoumání.
(5) Dozví-li se kontrolor o skutečnostech nasvědčujících jeho podjatosti, je povinen
bezodkladně oznámit tuto překážku výkonu přezkoumání svému nadřízenému.
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(6) Dozví-li se územní celek o skutečnostech nasvědčujících podjatosti kontrolora, je
povinen bezodkladně namítnout tuto překážku výkonu přezkoumání přezkoumávajícímu
orgánu.
(7) Do rozhodnutí o podjatosti činí kontrolor, který oznámil překážku výkonu
přezkoumání nebo vůči kterému byla tato překážka namítnuta, pouze úkony, které nesnesou
odkladu.
(8) Přezkoumávající orgán prošetří oznámení podjatosti podle odstavce 5 a námitku
podjatosti podle odstavce 6 bez zbytečného odkladu po jejich obdržení. Jsou-li oznámení nebo
námitka podjatosti důvodné, přezkoumávající orgán vyloučí podjatého kontrolora z výkonu
přezkoumání a podle odstavce 1 pověří výkonem přezkoumání jiného kontrolora; v opačném
případě oznámení odloží a oznamovateli sdělí, že z přezkoumání vyloučen není, jde-li
o námitku, zamítne ji a tuto skutečnost sdělí územnímu celku.
(9 4) Při výkonu přezkoumávání podle § 6 až 12 je kontrolor oprávněn si vyžádat
od kontrolované účetní jednotky nebo od jiného kontrolního orgánu účetní záznamy též
prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu, anebo si vyžádat účetní
záznamy od správce centrálního systému účetních informací státu, za podmínek stanovených
zákonem o účetnictví.
___________________
17) 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).
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů.
Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních
samosprávných celků.
Pravidla přezkoumání
§6
Práva a povinnosti kontrolorů
(1) Kontroloři jsou oprávněni
a) vstupovat do objektů, na pozemky a do jiných prostor, pokud souvisejí s předmětem
přezkoumání; nedotknutelnost obydlí je zaručena,
b) seznamovat se s utajovanými informacemi, prokáží-li, že jsou osobami určenými podle
zvláštního právního předpisu, a předloží-li osvědčení pro příslušný stupeň utajení, vydané
podle zvláštního právního předpisu,18)
c) nahlížet do písemností a do jiných nosičů dat, obsahujících informace související
s přezkoumáním, pořizovat jejich kopie a v nezbytných případech přebírat originály
písemností a dalších nosičů dat.
(2) Kontroloři jsou dále oprávněni požadovat, aby jim územní celek
a) poskytl v nezbytném rozsahu, který odpovídá jeho technickému vybavení, materiální
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a technické zabezpečení pro výkon přezkoumání,
b) zajistil nezbytnou součinnost svých zaměstnanců, případně členů volených orgánů
územního celku, jejichž účast je při přezkoumání nutná,
c) poskytl vnitřní předpisy, upravující finanční hospodaření a hospodaření a nakládání
s hmotným i s nehmotným majetkem ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a),
d) předložil ve stanovených lhůtách účetní doklady a další originální písemnosti, jakož i kopie
databází k vyhodnocení v nich obsažených informací souvisejících s předmětem kontroly,
e) poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících
se k němu,
f) umožnil seznámit se s výsledky předcházejících přezkoumání a finančních kontrol jeho
hospodaření, uskutečněných příslušnými kontrolními orgány v kalendářním roce, jehož se
přezkoumání týká, nebo v roce mu předcházejícím, jakož i s výsledky dalších kontrol, které
vykonal územní celek na základě zvláštního právního předpisu.19)
(3 1) Kontroloři jsou povinni
a) oznámit představiteli územního celku, uvedenému v § 11, nebo osobě jím pověřené,
zahájení přezkoumání a prokázat se při něm písemným pověřením a služebním průkazem,
b) postupovat tak, aby při přezkoumání byl zjištěn skutečný stav věci, zejména na základě
dokladů a jiných písemností o finančním hospodaření a o hospodaření a nakládání s hmotným
i s nehmotným majetkem územního celku a na základě úplných a pravdivých informací, a aby
při výběrovém způsobu šetření byly použity metody zabezpečující reprezentativnost daného
výběru,
c) šetřit práva a právem chráněné zájmy územního celku, jeho zaměstnanců a členů jeho
volených orgánů,
d) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při přezkoumání,
pokud nejde o soudní řízení, nebo pokud příslušného kontrolora nezbaví povinnosti
mlčenlivosti ten, v jehož zájmu kontrolor tuto povinnost má; jde-li o veřejný zájem, může
kontrolora zbavit mlčenlivosti příslušný vedoucí státní zaměstnanec, zařazený v Ministerstvu
financí, je-li přezkoumávajícím orgánem Ministerstvo financí, ředitel krajského úřadu, je-li
přezkoumávajícím orgánem krajský úřad, nebo je-li přezkoumávajícím orgánem Magistrát
hlavního města Prahy, jeho ředitel; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního
předpisu,20)
e) písemně potvrdit převzetí kopií nebo originálů písemností a jiných nosičů dat, které si od
územního celku vyžádali; v případě převzetí originálních písemností a záznamů ponechat
územnímu celku jejich kopie,
f) zajistit řádnou ochranu převzatých originálních písemností a dalších nosičů dat proti jejich
ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití,
g) vrátit neprodleně územnímu celku převzaté originály písemností a jiných nosičů dat,
případně kopie dalších písemností a nosičů dat, pominou-li důvody, pro které byly vyžádány,
h) vést o průběhu přezkoumání spisovou dokumentaci,
160

i) pořídit zápisy z jednotlivých dílčích přezkoumání a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření (§ 10),
j) seznámit územní celek s obsahem zápisu z dílčích přezkoumání za účelem přijetí opatření
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků v ní uvedených,
k) předat územnímu celku návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, podepsaný
kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání,
l) umožnit územnímu celku podat k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
písemné stanovisko do 30 pracovních dnů od předání návrhu této zprávy, pokud kontrolor
pověřený řízením přezkoumání v odůvodněném případě nestanoví lhůtu delší; stanovisko se
doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání,
m) prověřit námitky uplatněné ve stanovisku podle písmene l) a písemné závěry z tohoto
prověření, podepsané kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání nebo jeho nejbližším
nadřízeným, předat územnímu celku a projednat je s ním bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 15 dnů od doručení stanoviska, pokud s územním celkem v odůvodněném případě
nedohodne kontrolor pověřený řízením přezkoumání lhůtu delší,
n) předat územnímu celku konečné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
(1) Kontroloři jsou povinni
a) pořídit zápisy z jednotlivých dílčích přezkoumání a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření,
b) seznámit územní celek s obsahem zápisu z dílčích přezkoumání za účelem umožnění
přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků v něm uvedených,
c) předat územnímu celku návrh zprávy o výsledku přezkoumání, podepsaný
kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání,
d) umožnit územnímu celku podat k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření písemné stanovisko do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy, pokud
kontrolor pověřený řízením přezkoumání v odůvodněném případě nestanoví lhůtu delší;
stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání,
e) prověřit námitky uplatněné ve stanovisku podle písmene d) a písemné závěry z tohoto
prověření, podepsané kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání nebo jeho
nejbližším nadřízeným, předat územnímu celku a projednat je s ním bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení stanoviska, pokud s územním
celkem v odůvodněném případě nedohodne kontrolor pověřený řízením přezkoumání
lhůtu delší,
f) předat a s územním celkem projednat konečné znění zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření.
(4 2) Jestliže kontrolor při přezkoumání zjistí skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán
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trestný čin, postupuje podle zvláštního právního předpisu21) a neprodleně o nich písemně
informuje příslušné zastupitelstvo, případně statutární orgán dobrovolného svazku obcí.
_____________________
18) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
19) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
20) Například § 46 zákona č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
21) § 8 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
předpisů.
§7
Práva a povinnosti územních celků
(1) Územní celek, u něhož se přezkoumání koná, má právo
a) být seznámen s počátkem přezkoumání podle § 5 odst. 3 a s jeho zahájením podle
§ 6 odst. 3 písm. a),
b) předat námitku podle § 5 odst. 6 kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání
nebo přezkoumávajícímu orgánu, směřuje-li námitka vůči tomuto kontrolorovi,
c) být informován předem o přibraných osobách (§ 8),
d a) být seznámen s obsahem zápisů z dílčích přezkoumání,
e b) být seznámen s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (§ 10) a obdržet
její stejnopis,
f c) doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření,
g d) být seznámen se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření a obdržet její stejnopis.
(2) Územní celek je na žádost kontrolorů povinen vytvořit podmínky k uskutečnění
přezkoumání, a to
a) umožnit kontrolorům a přibraným osobám (§ 8) vstupovat do objektů, na pozemky
a do jiných prostor, pokud souvisejí s předmětem přezkoumání,
b) poskytnout kontrolorům a přibraným osobám, v nezbytném rozsahu, který odpovídá jeho
technickému vybavení, materiální a technické zabezpečení pro výkon přezkoumání,
c) zajistit součinnost svých zaměstnanců, případně členů volených orgánů územního celku,
jejichž účast je při přezkoumání nutná,
d) zdržet se jednání, které by mohlo vést ke zmaření účelu přezkoumání,
e) poskytnout kontrolorům informace a dále písemnosti a další nosiče dat jimi požadované
podle § 6 odst. 2 písm. c), d), e) a f).
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§8
Osoby přibrané k přezkoumání
(1) Přezkoumávající orgán může v zájmu odborného posouzení věci přibrat
k přezkoumání další osoby, například znalce nebo jiné odborné experty (dále jen "přibraná
osoba"). Práva a povinnosti přibraných osob se v rozsahu jejich pověření podle odstavce 3 řídí
přiměřeně ustanoveními tohoto zákona o právech a povinnostech kontrolorů; práva
a povinnosti územního celku vůči přibraným osobám se v rozsahu jejich pověření řídí
přiměřeně ustanoveními tohoto zákona o právech a povinnostech územního celku vůči
kontrolorům.
(2) Při výběru přibrané osoby je přezkoumávající orgán povinen dbát práv a právem
chráněných zájmů územního celku.
(3) Vedoucí zaměstnanec, který v přezkoumávajícím orgánu pověřuje kontrolory
podle § 5 odst. 1, schvaluje výběr přibraných osob, vystavuje jim pověření a o jejich přibrání
písemně informuje územní celek, alespoň 5 pracovních dnů předem. Pověření musí být
omezeno na potřebný rozsah přezkoumání a na nezbytně nutnou dobu. Přibrané osoby musí
být přezkoumávajícím orgánem poučeny o jejich právech a povinnostech při účasti na
přezkoumání.
§9
Osoby povinné poskytnout součinnost při přezkoumání
(1) Osobou povinnou poskytnout potřebnou součinnost při přezkoumání je právnická
nebo fyzická osoba, která pro územní celek dodává nebo dodala zboží, koná nebo konala
práce, anebo poskytuje nebo poskytovala služby, případně se na této činnosti podílí nebo
podílela (dále jen "povinná osoba"). Tím není dotčena zvláštními právními předpisy
stanovená povinnost mlčenlivosti.
(2) Zjistí-li kontrolor u územního celku nesrovnalosti v dokladech o činnostech
uvedených v odstavci 1, použije při kontrole dokladů u povinné osoby ustanovení § 6 odst. 1
písm. b) a c), § 6 odst. 2 písm. b), d) a e) a § 6 odst. 3 písm. a) až g) obdobně.
(3) Pokud se povinná osoba již předem ve smlouvě o činnostech uvedených v odstavci
1, případně i v jiné smlouvě nezavázala poskytnout při přezkoumání potřebnou součinnost ve
smyslu odstavce 2, je povinna předložit na vyžádání kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání doklady v rozsahu nezbytném k ověření příslušné operace. Kontrolor je povinen
písemně potvrdit povinné osobě převzetí všech písemností a dalších nosičů dat, které si od ní
vyžádal; v případě převzetí originálních písemností a záznamů je kontrolor povinen ponechat
povinné osobě jejich kopie.
(4) Při přezkoumání je dále povinna poskytnout potřebnou součinnost i územním
celkem zřízená příspěvková organizace. U příspěvkové organizace přezkoumávající orgán
kontroluje hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky, které jí územní celek poskytl;
při výkonu kontroly použije přezkoumávající orgán ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a c),
§ 6 odst. 2 písm. b), d) a e) a § 6 odst. 3 písm. a) až g) obdobně.
Při přezkoumání je povinna poskytnout součinnost i územním celkem zřízená
nebo založená právnická osoba. U příspěvkové organizace přezkoumávající orgán
kontroluje hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky, které jí územní celek
poskytl.
163

§ 10
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a její náležitosti
(1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření se zpracovává nahrazuje protokol
o kontrole podle kontrolního řádu a zpracovává se na základě výsledků jednorázového
přezkoumání, anebo na základě zápisů z dílčích přezkoumání.
(2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kromě náležitostí stanovených
kontrolním řádem pro protokol o kontrole musí obsahovat
a) identifikační údaje, jimiž jsou název územního celku, jména a funkce kontrolorů
zúčastněných na přezkoumání a přibraných osob, místo, kde se přezkoumání uskutečňovalo,
období, v němž probíhalo, dále rok, za který bylo přezkoumání vykonáno, a datum
vyhotovení této zprávy,
a) místo, kde se přezkoumání uskutečňovalo, období, v němž probíhalo, dále rok,
za který bylo přezkoumání vykonáno,
b) popis zjištěných chyb a nedostatků včetně uvedení povinností, stanovených zvláštními
právními předpisy, nebo jiných hledisek přezkoumání, které nebyly dodrženy,
c) označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých zjištění podle písmena b) vychází,
c) označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání,
d) závěr z přezkoumání.
e) podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání a datovanou doložku o převzetí zprávy
představitelem územního celku uvedeným v § 11, stvrzenou jeho podpisem.
(3) Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve smyslu odstavce 2 písm. d)
musí obsahovat vyjádření, zda při přezkoumání podle § 2 a 3
a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebo
b) byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod
písmenem c), anebo
c) byly zjištěny nedostatky, spočívající
1. v porušení rozpočtové kázně nebo ve vzniku správního deliktu podle zákona
upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů,
2. v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví,
3. v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy,
4. v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními
právními předpisy,
5. v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání
za předcházející roky, nebo
6. v nevytvoření podmínek pro přezkoumání podle § 7 odst. 2 kontrolního řádu,
znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a 3.
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(4) Povinnou náležitostí závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je dále
a) upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištění podle odstavce 2 písm. b)
a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,
b) uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného
majetku na celkovém majetku územního celku.
(5) Povinnou přílohou zprávy je i stanovisko podle § 7 odst. 1 písm. f) písm. c), pokud
bylo příslušnému kontrolorovi doručeno.
(6) Povinnost zajistit řádné a včasné vypracování zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření má kontrolor pověřený řízením přezkoumání.
§ 11
Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a její předání
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání projedná zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření se starostou, u statutárního města s primátorem, u hlavního města Prahy
s primátorem hlavního města Prahy, u kraje s hejtmanem kraje, u dobrovolného svazku obcí
s osobou určenou stanovami dobrovolného svazku obcí a u Regionální rady regionu
soudržnosti s jejím předsedou a předá jim její stejnopis.
§ 12
Přezkoumání auditorem
(1) Auditor se při přezkoumání řídí ustanoveními § 2, 3 a 10 a § 17 odst. 2.
(2) Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem se řídí
ustanovením o projednání zprávy o ověření účetní závěrky podle zvláštního právního
předpisu22) zákona upravujícího auditorskou činnost obdobně. Stejnopis zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem předá územní celek přezkoumávajícímu
orgánu do 15 dnů po jejím projednání v orgánech územního celku. 23)
(3) Přezkoumání vykonávané auditorem podle tohoto zákona je podle zvláštního
zákona24) auditorskou službou k ověřování dalších skutečností16) a auditor při něm, na
základě smlouvy uzavřené podle § 4 odst. 6, jinak postupuje podle zvláštního právního
předpisu.24)
(3) Při přezkoumání vykonávaném na základě smlouvy podle § 4 odst. 7
postupuje auditor podle zákona upravujícího auditorskou činnost.
_____________________
16) § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona
č. 165/1998 Sb.
22) § 14 odst. 5 zákona č. 254/2000 Sb.
23) § 17 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb.
§ 43 zákona č. 128/2000 Sb.
§ 20 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 39 zákona č. 131/2000 Sb.
24) Zákon č. 254/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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§ 13
Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
(1) Územní celek je povinen
a) přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání,
a to bezodkladně poté, co byl s nimi seznámen podle § 6 odst. 3 písm. j) § 6 odst. 1 písm. b),
a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu při
konečném přezkoumání,
b) přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem a podat
o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů
po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. 23)
(2) Územní celek je dále povinen v informacích podle odstavce 1 písm. b) uvést lhůtu,
ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých
opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
(3) Přezkoumávající orgány jsou oprávněny kontrolovat plnění opatření, přijatých
podle odstavce 1. Kontroloři se při kontrole plnění opatření řídí ustanoveními § 6 odst. 1, 2
a 3 písm. a) až h) kontrolního řádu.
____________________
23) § 17 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb.
§ 43 zákona č. 128/2000 Sb.
§ 20 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 39 zákona č. 131/2000 Sb.
Pořádkové pokuty
§ 14
Územnímu celku, který
a) neumožní kontrolorům nebo přibraným osobám vstup do objektů, na pozemky a do jiných
prostor, pokud souvisejí s předmětem přezkoumání [§ 7 odst. 2 písm. a)],
b) neposkytne kontrolorům nebo přibraným osobám materiální a technické zabezpečení pro
výkon přezkoumání, a to v nezbytném rozsahu, který odpovídá technickému vybavení
územního celku [§ 7 odst. 2 písm. b)],
c) nezajistí součinnost zaměstnanců územního celku, jejichž činnost je při přezkoumání nutná
[§ 7 odst. 2 písm. c)],
d) jedná způsobem, který by mohl vést ke zmaření účelu přezkoumání [§ 7 odst. 2 písm. d)],
e) neposkytne kontrolorům informace anebo písemnosti nebo další nosiče dat jimi
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požadované podle § 6 odst. 2 písm. c), d), e) a f) [§ 7 odst. 2 písm. e)],
f) nepřijme opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření, případně v zápise z dílčího přezkoumání, anebo o tom nepodá
písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po
projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku [§ 13 odst. 1
písm. b)],
g) neuvede v informacích podle § 13 odst. 1 lhůtu, ve které podá příslušnému
přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření k nápravě chyb
a nedostatků (§ 13 odst. 2),
h) nezašle příslušnému přezkoumávajícímu orgánu ve lhůtě uvedené podle § 13 odst. 2
písemnou zprávu o plnění přijatých opatření územním celkem podle § 13 odst. 1, nebo
i) nevytvoří Ministerstvu financí podmínky k uskutečnění dozoru nad přezkoumáním podle
§ 20 odst. 3,
lze uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.
Správní delikty
(1) Územní celek se dopustí správního deliktu tím, že
a) do 15 dnů ode dne projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
auditorem v orgánech územního celku nepředá její stejnopis příslušnému
přezkoumávajícímu orgánu podle § 12 odst. 2,
b) v rozporu s § 13 odst. 1 písm. b) do 15 dnů po projednání zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem
1. nepřijme opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření nebo v zápise z dílčího přezkoumání, anebo
2. o tom nepodá písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu,
c) v informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo
auditorem neuvede lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu
písemnou zprávu o plnění přijatých opatření podle § 13 odst. 2, nebo
d) neposkytne auditorovi na jeho žádost veškeré jím vyžadované doklady, jiné
písemnosti, informace nebo vysvětlení podle kontrolního řádu.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
§ 15
Příspěvkové organizaci zřízené územním celkem, která neposkytla potřebnou
součinnost podle § 6 odst. 2 písm. b), d) a e) (§ 9 odst. 4), lze uložit pořádkovou pokutu až do
výše 50 000 Kč.
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Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Územní celek za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.
(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu,
zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zanikne, jestliže o něm příslušný správní orgán
nezahájil řízení do 6 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 1 roku
ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává přezkoumávající orgán.
(5) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.
(6) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu orgánu, který je uložil.
§ 16
Osobě povinné poskytnout součinnost, která nepředložila při přezkoumání doklady
vyžádané kontrolorem podle § 9 odst. 3, lze uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.
§ 17
(1) Územnímu celku, který nevyhoví požadavku auditora ve smyslu zvláštního
právního předpisu25) na poskytnutí veškerých jím vyžádaných dokladů a jiných písemnosti,
informací a vysvětlení, lze uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.
(2) Pokuta podle odstavce 1 se ukládá na základě podnětu auditora, v němž musí být
uvedeny významné skutečnosti s tímto podnětem spojené.
§ 18
(1) Řízení o uložení pořádkové pokuty podle tohoto zákona vede příslušný
přezkoumávající orgán.
(2) V řízení podle § 17 auditor není účastníkem řízení.
(3) Pokutu lze uložit do 60 dnů od prvého dne porušení povinnosti uložené tímto
zákonem.
(4) Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména ke stupni závažnosti a rozsahu
následků, které porušení právní povinnosti způsobilo, popřípadě mohlo způsobit,
k okolnostem, za nichž k němu došlo, a k době, po kterou k porušování právní povinnosti
docházelo.
(5) Pokuty vybírá a vymáhá přezkoumávající orgán. Rozhodnutí o uložení pokuty lze
vykonat do 2 let po uplynutí lhůty stanovené k jejímu zaplacení.
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(6) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu, nebo rozpočtu kraje v případě, že je uložil
krajský úřad, anebo rozpočtu hlavního města Prahy v případě, že je uložil Magistrát hlavního
města Prahy.
§ 19
Ustanovení § 14 až 18 a 15 se nepoužijí, byl-li za totéž porušení právních předpisů
uložen trest za trestný čin nebo za správní delikt podle zvláštních právních předpisů.
Dozor nad dodržováním zákona
§ 20
(1) Přezkoumání podléhá dozoru státu v případě, že je vykonal krajský úřad nebo
Magistrát hlavního města Prahy nebo auditor. Dozor nad přezkoumáním přísluší Ministerstvu
financí, které metodicky řídí výkon přezkoumání a koordinuje jej s finanční kontrolou
vykonávanou Ministerstvem financí podle zvláštního právního předpisu.27)
(2) Při dozoru nad přezkoumáním vykonaným krajským úřadem nebo Magistrátem
hlavního města Prahy se postupuje podle zvláštních právních předpisů.28)
(3) Při dozoru nad přezkoumáním vykonaným auditorem se postupuje podle
ustanovení § 6 a 7 přiměřeně a Ministerstvo financí jej provádí pouze u příslušného územního
celku. Písemnou zprávu o výsledku dozoru nad přezkoumáním předává Ministerstvo financí
Komoře auditorů České republiky k dalšímu postupu podle zvláštního právního předpisu. 28)
Dozor nad přezkoumáním vykonaným auditorem
(1) Přezkoumání podléhá dozoru státu v případě, že je vykonal auditor. Dozor
nad přezkoumáním přísluší Ministerstvu financí a vykonává se u příslušného územního
celku.
(2) Písemnou zprávu o výsledcích dozorů nad přezkoumáními vykonanými
auditory předává Ministerstvo financí Komoře auditorů České republiky k dalšímu
postupu podle zákona upravujícího auditorskou činnost.
____________________
27) § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb.
28) § 87 až 91 zákona č. 129/2000 Sb.
§ 106 až 117 zákona č. 131/2000 Sb.
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
§ 21
Společná ustanovení
(1) Na postup podle tohoto zákona se, s výjimkou § 14 až 18, obecné předpisy
o správním řízení nevztahují.
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(12) Tímto zákonem není dotčena působnost správců kapitol státního rozpočtu
a ostatních kontrolních orgánů vykonávat u příjemců dotací kontrolu dodržení účelu
a podmínek poskytnutí dotací podle zvláštních právních předpisů.29)
(23) Pokud součástí dobrovolného svazku obcí je hlavní město Praha, řeší se postup
při přezkoumávání jeho hospodaření ustanoveními o přezkoumání u hlavního města Prahy.
____________________
29) Například § 1 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 zákona č. 531/1990 Sb., o územních
finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
K části padesáté sedmé:
Ustanovení zákona o zaměstnanosti
§ 84
Správní úřady jsou povinny na výzvu příslušné krajské pobočky Úřadu práce sdělit údaje
potřebné pro provedení kontroly plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením.
§ 126
(1) Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce kontrolují dodržování
pracovněprávních předpisů u
a) zaměstnavatelů,
b) právnických a fyzických osob, které vykonávají činnosti podle tohoto zákona,
zejména při zprostředkování zaměstnání a rekvalifikaci,
c) fyzických osob, kterým jsou poskytovány služby podle tohoto zákona, (dále jen
"kontrolovaná osoba").
(2) Pro účely tohoto zákona se za pracovněprávní předpisy považují právní předpisy
o zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele62).
(3) Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce jsou oprávněny
kontrolovat, zda a v jakém rozsahu zaměstnavatel přiděluje práci svým zaměstnancům, na
které je zaměstnavateli poskytován příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením podle § 78 a s nimiž nebylo v pracovní smlouvě sjednáno jako místo výkonu práce
pracoviště zaměstnavatele. Za tím účelem jsou Státní úřad inspekce práce nebo oblastní
inspektoráty práce oprávněny vstupovat se souhlasem zaměstnance do míst výkonu práce.
(4) Oprávnění kontrolovat, zda cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou
osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy a zda ji vykonává v souladu
s vydaným povolením k zaměstnání, zelenou kartou nebo modrou kartou, jsou-li podle tohoto
zákona vyžadovány, mají rovněž celní úřady. Celní úřady jsou oprávněny kontrolovat i to, zda
zaměstnavatelé plní oznamovací povinnosti podle § 87 a 88. Pro účely kontroly podle věty
první a druhé poskytuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup celním úřadům,
Státnímu úřadu inspekce práce a oblastním inspektorátům práce informaci o povoleních
k zaměstnání vydaných Úřadem práce krajskou pobočkou Úřadu práce a o písemných
informacích týkajících se cizinců, občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků
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(§ 3 odst. 2) a rodinných příslušníků občanů České republiky uvedených v § 3 odst. 3, občanů
Evropské unie a jejich rodinných příslušníků (§ 3 odst. 2) a rodinných příslušníků občanů
České republiky uvedených v § 3 odst. 3, a to v rozsahu uvedeném v § 87, 88 a § 92 odst. 3.
Celní úřad informuje o provedených kontrolách příslušný oblastní inspektorát práce,
a v případě zjištění nedostatků předává tomuto oblastnímu inspektorátu podklady pro zahájení
správního řízení o uložení pokuty.
(5) Oprávnění kontrolovat, zda rekvalifikační zařízení uvedené v § 108 odst. 2 písm. a)
realizuje akreditovaný vzdělávací program v souladu s udělenou akreditací, má Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy. Postup při provádění této kontroly se řídí zvláštním právním
předpisem63).
(6) Kontrolní oprávnění jiných orgánů podle zvláštních právních předpisů tím nejsou
dotčena.
________________________
62) Zákon č. 118/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
63) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
§ 128
Pro účely kontrolní činnosti se za zaměstnavatele považuje také právnická osoba nebo
fyzická osoba, která podniká podle zvláštních právních předpisů,16) i když nikoho
nezaměstnává.
_________________________
16) Například živnostenský zákon.
§ 129
Postup při provádění kontroly podle tohoto zákona se řídí zvláštním právním
předpisem63), pokud tento zákon nestanoví jinak. Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání
prostředků státního rozpočtu podle tohoto zákona a pro uplatňování sankcí při porušení
rozpočtové kázně platí zvláštní právní předpisy64).
_________________________
64) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
§ 44 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 130
Zaměstnanci orgánu kontroly, vyjma zaměstnanců Státního úřadu inspekce práce
a celního úřadu, kteří plní úkoly podle tohoto zákona, prokazují své oprávnění k této činnosti
služebním průkazem, jehož vzor a náležitosti stanoví ministerstvo prováděcím právním
předpisem. Zaměstnanci Státního úřadu inspekce práce a celního úřadu se prokazují
služebním průkazem podle zvláštního právního předpisu.65) Služební průkaz vydává a odnímá
generální ředitelství Úřadu práce.
________________________
65) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 131
Zaměstnanci orgánů kontroly jsou oprávněni vstupovat na pracoviště kontrolovaných osob,
požadovat od nich a jejich zaměstnanců předložení potřebných dokladů, podání úplných
zpráv, informací a vysvětlení ve lhůtách k tomu určených, dále jsou oprávněni vyžadovat
účast kontrolovaných osob při projednávání výsledků kontroly a další součinnost potřebnou
k vytvoření podmínek k nerušenému a rychlému provedení kontroly. Kontrolované osoby
jsou povinny umožnit provedení kontroly a poskytovat zaměstnancům orgánů kontroly
potřebnou součinnost.
§ 132
(1) Zaměstnanci orgánů kontroly jsou oprávněni při kontrolní činnosti vyžadovat
od fyzických osob, které se zdržují na pracovišti kontrolované osoby a vykonávají pro ni
práci, osvědčení totožnosti, a nejde-li o manžela nebo dítě kontrolované fyzické osoby,
i prokázání, že tuto práci vykonávají na základě pracovněprávního vztahu nebo na základě
jiné smlouvy. U cizinců jsou dále oprávněni vyžadovat předložení povolení k zaměstnání,
pokud zákon jeho vydání vyžaduje, a povolení k pobytu, zelenou kartu nebo modrou kartu,
pokud ji zákon vyžaduje.
(2) Fyzické osoby jsou povinny osvědčit svou totožnost a prokázat další skutečnosti
uvedené v odstavci 1.
(3) Za nesplnění povinnosti uvedené v odstavci 2 může kontrolní orgán uložit pořádkovou
pokutu až do výše 10 000 Kč, a to i opakovaně, nejvýše však do částky 100 000 Kč.
Fyzická osoba, která se zdržuje na pracovišti kontrolované osoby a koná práci,
je povinna orgánu kontroly prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo
cestovním dokladem.
§ 133
Pracovištěm kontrolované osoby se pro účely tohoto zákona rozumí místa určená
a obvyklá pro výkon činnosti kontrolované osoby. Za činnost kontrolované osoby se považuje
zajištění výroby nebo poskytování služeb a obdobná činnost podle zvláštních právních
předpisů.
§ 134
Zjistí-li orgán kontroly porušení povinností, jejichž dodržování je oprávněn kontrolovat, je
zaměstnanec orgánu kontroly, který kontrolu provádí, povinen vyžadovat na kontrolované
osobě odstranění zjištěných nedostatků ve lhůtách jím k tomu určených a podání písemné
zprávy o přijatých opatřeních.
§ 139
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákona,
b) zprostředkuje zaměstnání bez povolení,
c) vykonává nelegální práci,
d) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2, nebo
e) nesplní oznamovací povinnost podle § 87,
f) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3.,
g) jako osoba, která se zdržuje na pracovišti kontrolované osoby a koná práci,
neprokáže svou totožnost podle § 132.
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(2) Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že jako zaměstnavatel
a) v rozporu s § 80 nevede evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením nebo
evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením,
b) nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu
stanovenou v § 81,
c) ve stanovené lhůtě písemně nevykáže dlužné mzdové nároky zaměstnanců pro účely
zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně dalších zákonů, nebo
d) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona nebo nevede evidenci v tomto zákoně
stanovenou.
(3) Za přestupek
a) podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a) a b) lze uložit pokutu
do 1 000 000 Kč,
b) podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč,
c) podle odstavce 1 písm. c), e) a odstavce 2 písm. d) lze uložit pokutu do 100 000 Kč,
d) podle odstavce 2 písm. c) lze uložit pokutu do 500 000 Kč,
e) podle odstavce 1 písm. d) a f lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.,
f) podle odstavce 1 písm. g) lze uložit pokutu do 200 000 Kč.
K části padesáté osmé:
Ustanovení školského zákona
§ 150
Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení
(1) Orgán, který vede rejstřík škol a školských zařízení, provede výmaz školy nebo
školského zařízení z rejstříku škol a školských zařízení
a) na žádost navrhovatele,
b) po uplynutí doby, na kterou byla právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo
školského zařízení, zřízena,
c) jestliže škola nebo školské zařízení neposkytuje vzdělávání v souladu se zásadami a cíli
uvedenými v § 2 nebo vzdělávacími programy uvedenými v § 3,
d) jestliže právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, závažným
způsobem nebo opakovaně poruší právní předpisy související s poskytováním vzdělávání
a školských služeb,
e) jestliže právnická osoba ve třech po sobě jdoucích školních rocích nevykonává činnost
školy nebo školského zařízení, která je zapsána v rejstříku,
f) jestliže právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, uvede
v žádosti o zápis do rejstříku nebo v žádosti o zápis změny nesprávné údaje rozhodné pro
povolení zápisu školy nebo školského zařízení do rejstříku nebo zápisu změny nebo jestliže
došlo k takovým změnám, za kterých by zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku nebo
zápis změny nemohl být proveden,
g) v případě, že vyšší odborná škola nemá akreditován žádný vzdělávací program,
h) jestliže právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení byla
pravomocně odsouzena k trestu zákazu činnosti této školy nebo tohoto školského zařízení.
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(2) Ustanovení odstavce 1 se obdobně vztahuje na výmaz údajů uvedených v § 144
odst. 1 písm. d), e) a f).
(3) Řízení o výmazu se zahajuje i na návrh ústředního školního inspektora podle § 175
odst. 5 odst. 2.
§ 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,
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)
d) vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování
vzdělávání a školských služeb,
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.
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(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.
(8) Inspekční činnost vykonávají školní inspektoři, kontrolní pracovníci a přizvané
osoby. Školním inspektorem může být ten, kdo má vysokoškolské vzdělání a nejméně
5 let pedagogické nebo pedagogicko-psychologické praxe. Kontrolním pracovníkem
může být ten, kdo má vysokoškolské vzdělání a nejméně 5 let praxe, nebo ten, kdo má
střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 20 let praxe. Další předpoklady
stanovené pro výkon činností podle vět druhé a třetí zvláštními právními předpisy 55) tím
nejsou dotčeny.
(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)
(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.
(12) Písemné pověření podle odstavce 7 musí obsahovat
a) jméno a příjmení pověřené osoby nebo jména a příjmení členů inspekčního týmu, pokud
je pověření vystaveno pro inspekční tým,
b) předmět a místo inspekční činnosti,
c) termín zahájení inspekční činnosti,
d) datum a číslo jednací,
e) podpis ústředního školního inspektora nebo jím pověřené osoby,
f) název a adresu příslušného pracoviště České školní inspekce a úřední razítko.
(13)(9) Výstupem inspekční činnosti je
a) inspekční zpráva v případě inspekční činnosti podle odstavce 2 písm. b) a c),
b) protokol podle zvláštního právního předpisu40),44) v případě inspekční činnosti podle
odstavce 2 písm. d) a e) a odstavce 3,
b) protokol o kontrole56) v případě inspekční činnosti podle odstavce 2 písm. d) a e)
a odstavce 3,
c) tematická zpráva v případě inspekční činnosti podle odstavce 2 písm. a),
d) výroční zpráva České školní inspekce.
(14)(10) 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.
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(15)(11) 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)(12) 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) (13) Česká školní inspekce podává návrh na odvolání ředitele.
-----------------------------------------------

44) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
45) § 30 zákona č. 218/2002 Sb.
55) Například § 30 zákona č. 218/2002 Sb.
56) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
§ 175
(1) Vzájemné vztahy mezi školními inspektory, kontrolními pracovníky, přizvanými
osobami a osobami, u kterých se provádí inspekční činnost, se při výkonu inspekční činnosti
na místě řídí částí třetí zákona o státní kontrole,44) nestanoví-li tento zákon jinak.
(2) O termínu, způsobu a personálním zajištění inspekční činnosti rozhoduje ústřední
školní inspektor nebo jím pověřená osoba. Inspekční činnost vykonávaná na místě je zahájena
předložením písemného pověření podle § 174 odst. 7. Školní inspektoři, kontrolní pracovníci
a přizvané osoby jsou při výkonu inspekční činnosti oprávněni
a) zjišťovat ve školách a školských zařízeních a dále na pracovištích osob, kde se
uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe podle § 65 odst. 2 a § 96 odst. 2,
skutečnosti podle § 174 odst. 2,
b) pořizovat kopie z dokumentace škol a školských zařízení a používat je jako doklady
svých zjištění.
(3) Školní inspektoři, kontrolní pracovníci a přizvané osoby jsou povinni
a) seznámit před zahájením inspekční činnosti ředitele školy nebo školského zařízení, kde
bude provedena inspekční činnost, nebo v případě jeho nepřítomnosti jeho zástupce s
předmětem inspekční činnosti, termínem jejího zahájení a předpokládaným termínem
jejího ukončení, s časovým plánem inspekčních činností, se seznamem dokumentace
školy nebo školského zařízení, která bude předmětem inspekční činnosti, s požadavky na
zajištění inspekční činnosti a s dalšími okolnostmi, které jsou významné z hlediska
provedení inspekční činnosti a získání objektivních výsledků,
b) předložit při zahájení inspekční činnosti písemné pověření k výkonu inspekční činnosti
a prokázat se průkazem školního inspektora, průkazem kontrolního pracovníka nebo
občanským průkazem.
(4) Osoby, u nichž byla provedena inspekční činnost, jsou povinny přijmout opatření
k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději
ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí. Na základě výsledků inspekční činnosti přijímá
zřizovatel bez zbytečného odkladu opatření ve školách a školských zařízeních, které zřizuje.
(5) V případě zjištění nečinnosti školy nebo školského zařízení nebo zjištění závažných
nedostatků v činnosti školy nebo školského zařízení může ústřední školní inspektor předložit
orgánu, který vede školský rejstřík, návrh na výmaz školy, školského zařízení nebo oboru
vzdělání ze školského rejstříku.
(6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnější podmínky
organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti a vzor služebního průkazu
školního inspektora a kontrolního pracovníka.
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§ 175
(1) Osoby, u nichž byla provedena inspekční činnost, jsou povinny přijmout
opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti bez zbytečného
odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí. Na základě výsledků
inspekční činnosti přijímá zřizovatel bez zbytečného odkladu opatření ve školách
a školských zařízeních, které zřizuje.
(2) V případě zjištění nečinnosti školy nebo školského zařízení nebo zjištění
závažných nedostatků v činnosti školy nebo školského zařízení může ústřední školní
inspektor předložit orgánu, který vede školský rejstřík, návrh na výmaz školy,
školského zařízení nebo oboru vzdělání ze školského rejstříku.
(3) Ustanovení § 24 kontrolního řádu se nepoužije.
(4) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnější podmínky
organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti a vzor průkazu, jímž
školní inspektor a kontrolní pracovník prokazuje pověření ke kontrole v souladu
s kontrolním řádem56).
K části padesáté deváté:
Ustanovení zákona o inspekci práce
§4
(1) Úřad
a) 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,
b) odborně vede inspektoráty a poskytuje jim technickou pomoc,
c) zpracovává roční program kontrolních akcí, který projedná s vyššími odborovými orgány
a organizacemi zaměstnavatelů, a předkládá jej ministerstvu ke schválení,
d) 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,
e) 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,
f) e) vydává a odnímá průkazy inspektorům opravňující inspektory k výkonu kontroly podle
tohoto zákona,
g) f) je oprávněn vykonávat kontrolu v rozsahu stanoveném v § 3,
h) g) ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole podle § 6 odst. 6,
a určuje přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžaduje podání písemné zprávy o přijatých
opatřeních,
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i) h) kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
j) i) 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,
rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o přestupcích, správních deliktech
nebo zákazu podle § 7 odst. 1 písm. f),
k) j) 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,
přezkoumává ve správním řízení rozhodnutí o přestupcích, správních deliktech nebo
zákazu podle § 7 odst. 1 písm. f) vydaná inspektorátem,
l) k) 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) a) předkládá ministerstvu podněty ke zlepšení právní úpravy týkající se právních předpisů
uvedených v § 3 odst. 1,
c) b) podílí se společně s ministerstvem na mezinárodní spolupráci týkající se pracovního
prostředí, bezpečnosti práce a pracovních podmínek,
d) c) 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) d) 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) e) spolupracuje na programech osvěty o ochraně pracovních vztahů a pracovních podmínek
zajišťovaných jinými správními úřady, vyššími odborovými orgány nebo organizacemi
zaměstnavatelů,
g) f) 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.
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(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.
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.
12) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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§5
(1) Inspektorát
a) vykonává kontrolu v rozsahu stanoveném v § 3,
b) ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určuje přiměřené lhůty
k jejich odstranění a vyžaduje podání písemné zprávy o přijatých opatřeních,
c) kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
d) neprodleně kontroluje závady, o nichž byl vyrozuměn odborovou organizací podle § 322
odst. 3 zákoníku práce,
e) je oprávněn kontrolovat příčiny a okolnosti pracovních úrazů, popřípadě se zúčastňovat
šetření na místě úrazového děje,
f) poskytuje úřadu údaje o
1. pracovních úrazech10), pro vedení informačního systému o pracovních úrazech
podle § 4 odst. 4, ke kterým došlo v jeho územním obvodu, včetně jejich
organizačních a technických příčin,
2. rizicích při výkonu práce zjištěných kontrolou a o opatřeních přijatých k jejich
odstranění pro vedení informačního systému podle § 4 odst. 5,
g) předkládá úřadu podněty ke zlepšení právní úpravy týkající se právních předpisů
uvedených v § 3 odst. 1,
h) poskytuje informace a zpracovává zprávy o plnění svých úkolů, které předkládá úřadu,
i) vyjadřuje se k vybraným projektovým dokumentacím staveb určených pro užívání
ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, zda splňují požadavky právních
předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
j) uplatňuje při povolování staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako
pracoviště fyzických osob požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce
a technických zařízení14),
k) poskytuje zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství
týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek,
l) rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o
1. přestupcích nebo správních deliktech,
2. uložení pořádkové pokuty za nesplnění povinnosti podle § 6 odst. 2 věty druhé,
rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o přestupcích, správních deliktech nebo
zákazu podle § 7 odst. 1 písm. f),
m) přezkoumává ve správním řízení rozhodnutí o
1. uložení pořádkové pokuty vydaná inspektorem inspektorátu,
2. zákazu podle § 7 odst. 1 písm. j) bodu 1 vydaná inspektorem inspektorátu,
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n m) je oprávněn zakázat (omezit)9a) výkon práce přesčas vykonávané podle § 93a zákoníku
práce.
(2) Provedl-li inspektorát kontrolu na základě písemného podnětu, informuje písemně
o výsledku toho, kdo podnět podal. Věta první se použije i tehdy, postupuje-li se podle
§ 6 odst. 6.
___________________
14
) Například nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění
bezpečnostních značek a zavedení signálů.
§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 práci 18b),
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 učilišť20) 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
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 služby22).
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(4) Působnost úřadu a inspektorátů se nevztahuje na
a) 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),
b) vojáky z povolání podle zákona o vojácích z povolání24),
c) fyzické osoby vykonávající službu v bezpečnostních sborech podle zákona o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů25),
d) kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonává vrchní dozor orgán státní báňské
správy26),
e) kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonávají dozor orgány státního
zdravotního dozoru27),
f) kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonává kontrolní činnost Státní úřad pro
jadernou bezpečnost28),
g) kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonávají dozor drážní správní úřady
a Drážní inspekce29),
h) bezpečnost provozu určených technických zařízení v ozbrojených silách České
republiky30),
i) činnost bezpečnostního sboru při služebním zákroku31) nebo zásahu podle zvláštních
právních předpisů32).
(5) 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) 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.
_________________
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.
6) Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku,
ve znění pozdějších předpisů.
6a) § 305 zákoníku práce.
7) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových
a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
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).
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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
§7
(1) Inspektor je oprávněn
a) 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,
b) vstupovat bezplatně do objektů, zařízení a výrobních prostorů kontrolovaných osob za
účelem výkonu kontroly,
c) požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací
o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,
d) b) při kontrole ověřovat totožnost požadovat prokázání totožnosti fyzických osob
uvedených v písmenu a) podle občanského průkazu, cestovního pasu dokladu, popřípadě
služebního průkazu státního zaměstnance33),
e) 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,
f) pořizovat kopie části dokladů nebo výpisy z dokladů pro potřebu doložení neplnění nebo
nedostatečného plnění povinností zjištěných při výkonu kontroly; za tím účelem použít
technické prostředky na zhotovení fotodokumentace, obrazových nebo zvukových záznamů,
g) c) 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,
v případech hodných zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení,
nařizovat provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí,
h) d) 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) e) nařizovat zachování místa úrazového děje v původním stavu až do skončení šetření
o pracovním úrazu nebo po dobu nezbytnou k zadokumentování místa úrazového děje,
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j) f) 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) b)]. 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) g) 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) e)] 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.
37) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
§8
Povinnosti inspektora
Inspektor je povinen
a) prokázat se při výkonu kontroly svým průkazem inspektora [§ 4 odst. 1 písm. f)],
b) a) informovat příslušný odborový orgán nebo radu zaměstnanců nebo zástupce pro oblast
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o zahájení kontroly, jestliže u kontrolované osoby
působí,
c) chránit práva a právem chráněné zájmy kontrolované osoby,
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d) zachovávat mlčenlivost o totožnosti toho, kdo podal podnět k provedení kontroly,
e) zabezpečit řádnou ochranu pořízených kopií částí dokladů a jejich výpisů a zajištěných
originálních dokladů proti ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití,
f) vrátit neprodleně kontrolované osobě zajištěné doklady, pominou-li důvody jejich zajištění;
o pořízení kopií částí dokladů a pořízených výpisech provést záznam do protokolu
o provedené kontrole,
g) zjistit při kontrole skutečný stav a doložit kontrolní zjištění,
h) b) pořídit o výsledku kontroly dílčí protokol [§ 7 odst. 1 písm. j) bod 1] a protokol f)]; dílčí
protokol musí být součástí protokolu,
i) seznámit kontrolovanou osobu s obsahem protokolu a předat jí jeho stejnopis; seznámení
s protokolem potvrzuje kontrolovaná osoba podpisem protokolu. Odmítne-li se kontrolovaná
osoba seznámit se s protokolem nebo seznámení s ním potvrdit, vyznačí se tyto skutečnosti
v protokolu,
j) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích vztahujících se k fyzickým osobám
a o obchodním tajemství, o kterých se při výkonu kontroly dověděl.
§9
(1) Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky k výkonu kontroly, je povinna
poskytnout součinnost odpovídající oprávněním inspektora podle § 7. Fyzická osoba nemá
povinnost podle § 7 odst. 1 písm. c), jestliže by jejím splněním způsobila nebezpečí trestního
stíhání sobě nebo osobám blízkým38).
(1) Inspektor může v odůvodněných případech vyzvat kontrolovanou osobu, aby
se v určené lhůtě dostavila na pracoviště úřadu nebo inspektorátu a poskytla údaje,
dokumenty nebo věci související s výkonem kontroly; kontrolovaná osoba je povinna
této výzvy uposlechnout, pokud neprokáže vážnou překážku, která jí brání ve splnění
této povinnosti v určené lhůtě.
(2) Kontrolovaná osoba je povinna v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze své
činnosti a technickému vybavení poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon
kontroly.
(3) (2) Oprávnění zaměstnanci, popřípadě zástupci kontrolované osoby jsou povinni
na žádost inspektorů dostavit se v určeném termínu k projednání výsledků kontroly.
____________________
38) § 116 a § 117 občanského zákoníku.
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ČÁST ČTVRTÁ
PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH OSOB
Přestupky
§ 9a
(1) Fyzická osoba se jako osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je
předmětem činnosti kontrolované osoby, dopustí přestupku tím, že nesplní některou
z povinností podle § 9.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 200 000 Kč.
§ 22a
(1) Právnická osoba se jako kontrolovaná osoba dopustí správního deliktu tím, že
nesplní některou z povinností podle § 9.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 200 000 Kč.
Kontrolní činnost
§ 40
(1) Inspektorát a úřad jsou oprávněny výjimečně přibrat k účasti na výkonu kontroly
specializovaného odborníka. Odborník podle věty první nesmí být vůči kontrolované osobě
podjatý; na výkonu kontroly se podílí tím, že pomáhá inspektorovi, nesmí se seznamovat
s utajovanými skutečnostmi37) a je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, s nimiž
se seznámil při kontrole, a to i po skončení činnosti pro inspektorát, popřípadě úřad.
(2) Kontrolovaná osoba je povinna umožnit specializovanému odborníku, aby se podílel
spolu s inspektorem na výkonu kontroly.
§ 41
(1) Kontrolovaná osoba může písemně požádat o přezkoumání protokolu, a to do
5 pracovních dnů ode dne seznámení se s protokolem [§ 8 písm. h)], nestanoví-li inspektor
lhůtu delší. Inspektor přezkoumá protokol a o výsledku kontrolovanou osobu písemně
vyrozumí.
(2) Proti výsledku přezkoumání podle odstavce 1 může kontrolovaná osoba do
15 pracovních dnů ode dne, kdy byla o výsledku vyrozuměna, podat námitky k vedoucímu
inspektorovi, který o námitkách rozhodne; jestliže kontrolu vykonal úřad, rozhodne
o námitkách generální inspektor.
(3) Rozhodnutím o námitkách podle odstavce 2 může být výsledek přezkoumání protokolu
podle odstavce 1 změněn nebo zrušen, jinak se námitky zamítnou. Při zrušení výsledku
přezkoumání protokolu vedoucí inspektor, a jestliže kontrolu vykonal úřad, generální
inspektor zajistí došetření věci.
(4) Proti rozhodnutí podle odstavce 3 nelze podat další námitky.
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(5) Ten, kdo o námitkách proti přezkoumání výsledku protokolu rozhoduje, může ze
závažných důvodů prominout zmeškání lhůty podle odstavce 2, bylo-li o to požádáno do
3 pracovních dnů ode dne, kdy pominula příčina zmeškání, a námitky byly zároveň podány.
§ 42
(1) Fyzické osobě, která zavinila, že kontrolovaná osoba nesplnila povinnost podle § 9,
může být uložena pořádková pokuta až do výše 50 000 Kč; pořádková pokuta může být
uložena rovněž za nesplnění povinnosti podle § 6 odst. 2 věty druhé.
(2) Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně, nebyla-li povinnost splněna ani v nově
určené lhůtě; to neplatí v případě odstavce 1 části věty za středníkem.
(3) Řízení o uložení pořádkové pokuty může být zahájeno nejpozději do 1 měsíce ode dne
nesplnění povinnosti, jinak možnost ji uložit zaniká.
(4) Pořádková pokuta je příjmem státního rozpočtu.
§ 43
(1) Náklady vzniklé v souvislosti s výkonem kontroly inspektorátu nese inspektorát,
vykonává-li kontrolu úřad, nese je úřad.
(2) Náklady vzniklé v souvislosti s výkonem kontroly kontrolované osobě nese tato osoba.
Za kontrolní vzorek [§ 7 odst. 1 písm. g) bod 2] odebraný pro účely kontroly uhradí
kontrolované osobě inspektorát nebo úřad, jestliže vykonal kontrolu, částku ve výši ceny,
za kterou kontrolovaná osoba materiály, látky nebo výrobky běžně na trhu prodává nebo
za kterou je pořídila70), jestliže o náhradu požádá do 6 kalendářních měsíců po odebrání; jinak
právo na úhradu zaniká. Náklady vzniklé v souvislosti s uplatněním oprávnění inspektorů
podle § 7 odst. 1 písm. m) uhradí kontrolované osobě inspektorát, jestliže o to kontrolovaná
osoba požádá, jestliže vykonal kontrolu úřad, uhradí je úřad. Pro podání žádosti a zánik práva
na úhradu platí věta druhá.
(3) Odpovědnost za škodu vzniklou kontrolovaným osobám v souvislosti s výkonem
kontroly se řídí zvláštním právním předpisem71).
____________________
70) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
71) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
§ 44
Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, řídí se postup při výkonu kontroly podle
tohoto zákona částí třetí zákona o státní kontrole72).
____________________
70) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
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71) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
72) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
K části šedesáté:
Změna zákona o Vojenském zpravodajství
§ 16
(1) Vojenské zpravodajství je oprávněno při plnění svých úkolů využívat osoby
jednající v jeho prospěch.
(2) Osobou jednající ve prospěch Vojenského zpravodajství se rozumí fyzická osoba
starší 18 let, poskytující dobrovolně Vojenskému zpravodajství informace nebo služby
takovým způsobem, aby nebyla vyzrazena její spolupráce s Vojenským zpravodajstvím.
(3) Vojenské zpravodajství je povinno ochraňovat osobu jednající v jeho prospěch
před vyzrazením a způsobením újmy na životě, zdraví, cti nebo majetku, která by jí mohla
vzniknout takovým jednáním.
(4) Vojenské zpravodajství je oprávněno vést evidenci osob jednajících v jeho
prospěch pouze po dobu plnění úkolu; údaje z této evidence se musí po splnění úkolu zničit.
§ 21
(1) Kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství vykonává Poslanecká sněmovna, která
k tomuto účelu zřizuje zvláštní kontrolní orgán (dále jen "kontrolní orgán").
(2) Kontrolní orgán se skládá ze sedmi členů. Členem kontrolního orgánu může být
pouze poslanec Poslanecké sněmovny.
(3) Pokud zákon nestanoví jinak, vztahuje se na jednání kontrolního orgánu a na práva
a povinnosti jeho členů přiměřeně zvláštní právní předpis8). Kontrolní řád se na kontrolu
činnosti Vojenského zpravodajství podle této části nepoužije.
____________________
8) Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších
předpisů.
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K části šedesáté první:
Ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
§ 56
Kontrolní činnost
(1) Na kontrolu podkladů poskytovaných jinými státními orgány, obcemi a kraji
a jejich orgány a dalšími právnickými a fyzickými osobami a na kontrolu poskytování dávek
se vztahují zvláštní právní předpisy o provádění kontroly49).
(2) Zaměstnanci zařazení v orgánech pomoci v hmotné nouzi pověření provedením
kontroly mají oprávnění kontrolovat u státních orgánů, obcí a krajů a jejich orgánů a dalších
právnických nebo fyzických osob plnění povinností uložených v § 50; státní orgány, orgány
obce a kraje a další právnické a fyzické osoby jsou povinny umožnit těmto zaměstnancům
nahlížet do potřebných dokladů a poskytovat jim potřebnou součinnost. Jde-li o banky, týká
se oprávnění kontrolovat podle věty první jen povinností, které banka plní podle § 50 jako
zaměstnavatel osoby, jejíž údaje se pro nárok nebo výši dávky zjišťují.
____________________
49) Například zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
K části šedesáté druhé:
Ustanovení zákona o nemocenském pojištění
§ 74
(1) Orgán nemocenského pojištění provádí svým lékařem kontrolu
a) správnosti posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti a potřeby
ošetřování a správnosti vedení a úplnosti zdravotnické dokumentace při tomto posuzování,
b) plnění povinností ošetřujících lékařů při posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní
neschopnosti a potřeby ošetřování.
(2) Kontrola posuzování dočasné pracovní neschopnosti se provádí na pracovišti
ošetřujícího lékaře nebo na jiném místě určeném lékařem orgánu nemocenského pojištění, a to
zpravidla za osobní účasti posuzovaného pojištěnce; lékař orgánu nemocenského pojištění
může určit, v kterých případech není přítomnost posuzovaného pojištěnce potřebná. To platí
obdobně i pro kontrolu posuzování potřeby ošetřování.
(3) O kontrole vyhotoví orgán nemocenského pojištění zápis, jehož stejnopis předá
ošetřujícímu lékaři.
(4) Ošetřující lékař je povinen poskytnout lékařům orgánu nemocenského pojištění
potřebnou součinnost při kontrole, zejména umožnit vstup na své pracoviště a předložit
potřebnou zdravotnickou dokumentaci. Za nesplnění povinnosti součinnosti při kontrole může
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orgán nemocenského pojištění uložit ošetřujícímu lékaři pořádkovou pokutu do výše
10 000 Kč.
(5) Na základě jednání s ošetřujícím lékařem orgán nemocenského pojištění stanoví
harmonogram kontrol posuzování dočasné pracovní neschopnosti na pracovišti ošetřujícího
lékaře a ošetřujícího lékaře o něm písemně vyrozumí. Harmonogram musí být stanoven
nejméně na dobu 3 měsíců.
(6) Pokud nastanou důvody k provedení mimořádné kontroly posuzování zdravotního
stavu pro účely nemocenského pojištění, je orgán nemocenského pojištění povinen o tom
vyrozumět ošetřujícího lékaře nejpozději 2 pracovní dny přede dnem kontroly.
(7) Na postup při kontrole posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění
se zákon o kontrole nepoužije.
§ 76
(1) Kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce provádí
příslušný orgán nemocenského pojištění pověřenými zaměstnanci z vlastního podnětu nebo
z podnětu ošetřujícího lékaře pojištěnce anebo zaměstnavatele. Podá-li podnět k provedení
této kontroly ošetřující lékař nebo zaměstnavatel, je tento orgán povinen provést kontrolu
do 7 dnů od obdržení žádosti a o výsledku kontroly neprodleně žadatele písemně informovat.
(2) O kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce se sepisuje
písemný záznam, ve kterém se uvede výsledek kontroly. Pokud bylo při kontrole dodržování
režimu dočasně práce neschopného pojištěnce zjištěno porušení tohoto režimu, zasílá orgán
nemocenského pojištění záznam o kontrole dočasně práce neschopnému pojištěnci,
ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.
(3) Pověření zaměstnanci orgánu nemocenského pojištění provádějící kontrolu
dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce jsou povinni se prokázat průkazem
s fotografií vydaným orgánem nemocenského pojištění. Náležitosti průkazu stanoví prováděcí
právní předpis.
(4) Provedl-li kontrolu dodržování povinností stanovených v § 56 odst. 2 písm. b)
zaměstnavatel, platí odstavec 2 obdobně s tím, že záznam zasílá zaměstnavatel též orgánu
nemocenského pojištění.
(5) Na postup při kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného
pojištěnce se zákon o kontrole nepoužije.
§ 91
(1) Pověření zaměstnanci orgánů nemocenského pojištění jsou oprávněni vstupovat do
prostorů zaměstnavatelů, kontrolovat plnění povinností uložených zaměstnavatelům
a osobám samostatně výdělečně činným tímto zákonem a vyžadovat potřebnou součinnost
při této kontrole, zejména předložení podkladů uvedených v § 90 písm. b); k odstranění
zjištěných nedostatků jsou oprávněni ukládat nápravná opatření, popřípadě vyžadovat přijetí
opatření k nápravě ve stanovené lhůtě a podání písemné zprávy o přijatých opatřeních včetně
jejich plnění.
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(2) Pověření zaměstnanci orgánu nemocenského pojištění provádějící kontrolu
podle odstavce 1 jsou povinni se prokázat průkazem vydaným podle zvláštního právního
předpisu78) nebo průkazem vydaným orgánem nemocenského pojištění. Průkaz podle
věty první je pověřením ke kontrole plnění povinností uložených zaměstnavatelům a
osobám samostatně výdělečně činným tímto zákonem. Náležitosti průkazu stanoví
prováděcí právní předpis.
__________________________
78)
§ 15 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 98
(1) Zaměstnavatel je povinen na žádost okresní správy sociálního zabezpečení sdělit jí
veškeré potřebné údaje pro provádění pojištění, popřípadě o nich předložit doklad, a podat
hlášení nebo předložit záznamy podle § 89 odst. 1 písm. a), a to ve lhůtě 8 kalendářních dnů
od doručení žádosti, nebyla-li stanovena lhůta delší.
(2) Zaměstnavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost pověřeným
zaměstnancům okresní správy sociálního zabezpečení při kontrole plnění povinností
zaměstnavatele v pojištění v rozsahu uvedeném v § 90 písm. a) a b), umožnit těmto
zaměstnancům vstupovat do prostorů zaměstnavatelů a provést kontrolu plnění povinností
zaměstnavatele a plnit opatření k nápravě uložené okresní správou sociálního zabezpečení
včetně podání písemné zprávy o přijatých opatřeních ve stanovené lhůtě.
(2) Zaměstnavatel je povinen ve stanovené lhůtě plnit opatření k nápravě uložené
okresní správou sociálního zabezpečení.
(3) Pověření zaměstnanci okresní správy sociálního zabezpečení jsou oprávněni
ukládat zaměstnancům plnícím úkoly zaměstnavatele pořádkovou pokutu do výše 10 000 Kč
za nesplnění povinnosti součinnosti stanovené v odstavci 2.
(4) (3) Zaměstnavatel, který zaměstnává méně než 26 zaměstnanců evidovaných
v registru pojištěnců, je povinen na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení se dostavit
na okresní správu sociálního zabezpečení, popřípadě na jiné určené místo, ve stanovený den
za účelem provedení kontroly plnění povinností v pojištění, pokud se předem z vážných
důvodů neomluví. Za nesplnění povinnosti uvedené ve větě první může okresní správa
sociálního zabezpečení uložit zaměstnavateli pořádkovou pokutu až do výše 10 000 Kč.
(5) (4) Ustanovení odstavců 1 až 4 až 3 se vztahují též na zaměstnavatele, kteří nejsou
vedeni v registru zaměstnavatelů.
§ 104
(1) Pojištěnec, který je osobou samostatně výdělečně činnou, je dále povinen
a) sdělit okresní správě sociálního zabezpečení na její výzvu údaje potřebné k vedení evidence
o pojištěncích podle § 122 odst. 3, popřípadě o těchto údajích též předložit potřebné
doklady,
b) podávat přihlášku k pojištění na předepsaném tiskopisu,
c) na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení dostavit se ve stanovený den na okresní
správu sociálního zabezpečení, popřípadě jiné určené místo, za účelem provedení kontroly
plnění povinností v pojištění, pokud se předem z vážných důvodů neomluví,
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d) předkládat pro účely kontroly plnění povinností v pojištění účetní a další doklady
a poskytovat při této kontrole potřebnou součinnost,
e) d) sdělit okresní správě sociálního zabezpečení, je-li souběžně zaměstnán nebo samostatně
výdělečně činný v cizině, údaje podle § 95 odst. 1 písm. j), a to ve lhůtě do 8 dnů.
(2) Okresní správa sociálního zabezpečení je oprávněna uložit osobě samostatně
výdělečně činné pořádkovou pokutu až do výše 10 000 Kč, pokud nesplnila povinnosti
součinnosti při kontrole podle odstavce 1 písm. c) a d).
(3) (2) Zahraniční zaměstnanec plní vůči okresní správě sociálního zabezpečení
povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) a v § 103 odst. 1 písm. a) až d) a odst. 2; dále
je tento zaměstnanec povinen oznámit okresní správě sociálního zabezpečení skončení
zaměstnání na území České republiky, pokud je v České republice účasten pojištění.
(4) (3) Fyzická osoba s trvalým nebo hlášeným pobytem na území České republiky,
která vykonává zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost na území dvou nebo více
členských států Evropské unie, je povinna okresní správě sociálního zabezpečení příslušné
podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu sdělit takovou skutečnost50), a to do 30 dnů ode
dne zahájení takového zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti.
____________________
50) Čl. 16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů
sociálního zabezpečení.
§ 127
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesdělí orgánu nemocenského pojištění na jeho žádost údaje podle § 117 odst. 1,
b) nesdělí na žádost orgánu nemocenského pojištění informace podle § 78, nebo
c) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení skutečnost uvedenou v § 104 odst. 4 odst. 3.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
§ 130
(1) Osoba samostatně výdělečně činná se dopustí přestupku tím, že nesdělí okresní
správě sociálního zabezpečení údaje podle § 104 odst. 1 písm. a) nebo údaje podle § 104 odst.
1 písm. e).
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
§ 130
(1) Osoba samostatně výdělečně činná se dopustí přestupku tím, že
a) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení údaje podle § 104 odst. 1 písm. a)
nebo d), nebo
b) se v rozporu s § 104 odst. 1 písm. c) na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení
nedostaví ve stanovený den na okresní správu sociálního zabezpečení, nebo jiné
určené místo, za účelem provedení kontroly plnění povinností v pojištění.
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(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 20 000 Kč
a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 10 000 Kč.
§ 131
(1) Fyzická osoba se jako zaměstnavatel uvedený v § 92 odst. 1 písm. a) dopustí
přestupku tím, že
a) se nepřihlásí do registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 1,
b) nepřihlásí každou svou mzdovou účtárnu do registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 2,
c) neohlásí okresní správě sociálního zabezpečení údaje podle § 93 odst. 3,
d) se neodhlásí z registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 4,
e) neodhlásí svou mzdovou účtárnu z registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 5,
f) neoznámí okresní správě sociálního zabezpečení podle § 94 odst. 1 nástup zaměstnance
do zaměstnání nebo skončení zaměstnání se zaměstnancem,
g) neoznámí okresní správě sociálního zabezpečení změnu údajů podle § 94 odst. 2,
h) nepřijme žádost zaměstnance o dávku a další podklady potřebné pro stanovení nároku na
dávku a její výplatu podle § 97 odst. 1 věty první,
i) nepředá podle § 97 odst. 1 věty první a druhé žádost zaměstnance nebo další podklady
potřebné pro stanovení nároku na dávku a její výplatu nebo výpočet dávky nebo neoznámí
skutečnosti, které mohou mít vliv na výplatu dávky,
j) nepředá údaje podle § 97 odst. 1 věty čtvrté,
k) nesplní opatření k nápravě nedostatků zjištěných při provádění pojištění podle § 98 odst. 2,
l) nepodá písemnou zprávu o přijatých opatřeních podle § 98 odst. 2,
l) v rozporu s § 98 odst. 3 se na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení nedostaví
ve stanovený den na okresní správu sociálního zabezpečení nebo jiné určené místo za
účelem provedení kontroly plnění povinností v pojištění,
m) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení údaje podle § 98 odst. 1 anebo o nich
nepodá hlášení nebo nepředloží doklady a záznamy,
n) nevede evidenci o zaměstnancích v rozsahu stanoveném v § 95,
o) neuschová záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 95 po dobu stanovenou
v § 96 větě první,
p) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení místo, kde budou uloženy záznamy, které je
povinen uschovat podle § 96 věty třetí,
q) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení informaci podle § 65 odst. 1 písm. a) nebo
b), nebo
r) nepodá podle § 62 odst. 1 neprodleně žádost zařízení závodní preventivní péče k provedení
lékařské prohlídky ze zdravotních důvodů.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až g) a l) až r) lze uložit pokutu
Za přestupek podle odstavce 1 písm. l) lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek
podle odstavce 1 písm. a) až g) a m) až r) pokutu do 20 000 Kč, za přestupek podle
odstavce 1 písm. h) až j) pokutu do 50 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. k)
pokutu do 100 000 Kč.
§ 136
(1) Právnická osoba se jako zaměstnavatel uvedený v § 92 odst. 1 písm. a) dopustí
správního deliktu tím, že
a) se nepřihlásí do registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 1,
b) nepřihlásí každou svou mzdovou účtárnu do registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 2,
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c) neohlásí okresní správě sociálního zabezpečení údaje podle § 93 odst. 3,
d) se neodhlásí z registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 4,
e) neodhlásí svou mzdovou účtárnu z registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 5,
f) neoznámí okresní správě sociálního zabezpečení podle § 94 odst. 1 nástup zaměstnance do
zaměstnání nebo skončení zaměstnání se zaměstnancem,
g) neoznámí okresní správě sociálního zabezpečení změnu údajů podle § 94 odst. 2,
h) nepřijme žádost zaměstnance o dávku a další podklady potřebné pro stanovení nároku na
dávku a její výplatu podle § 97 odst. 1 věty první,
i) nepředá podle § 97 odst. 1 věty první a druhé žádost zaměstnance nebo další podklady
potřebné pro stanovení nároku na dávku a její výplatu nebo výpočet dávky nebo neoznámí
skutečnosti, které mohou mít vliv na výplatu dávky,
j) nepředá údaje podle § 97 odst. 1 věty čtvrté,
k) nesplní opatření k nápravě nedostatků zjištěných při provádění pojištění podle § 98 odst. 2,
l) nepodá písemnou zprávu o přijatých opatřeních podle § 98 odst. 2,
l) v rozporu s § 98 odst. 3 se na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení nedostaví
ve stanovený den na okresní správu sociálního zabezpečení nebo jiné určené místo za
účelem provedení kontroly plnění povinností v pojištění,
m) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení údaje podle § 98 odst. 1 anebo o nich
nepodá hlášení nebo nepředloží doklady a záznamy,
m) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení informaci podle § 65 odst. 1 písm. a) nebo
b).
n) nevede evidenci o zaměstnancích v rozsahu stanoveném v § 95,
o) neuschová záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 95 po dobu stanovenou v
§ 96 větě první,
p) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení místo, kde budou uloženy záznamy, které je
povinen uschovat podle § 96 věty třetí,
q) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení informaci podle § 65 odst. 1 písm. a) nebo
b), nebo
r) nepodá podle § 62 odst. 1 neprodleně žádost zařízení závodní preventivní péče k provedení
lékařské prohlídky ze zdravotních důvodů.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až g) a l) až r) lze uložit pokutu Za
správní delikt podle odstavce 1 písm. l) lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za správní delikt
podle odstavce 1 písm. a) až g) a m) až r) pokutu do 20 000 Kč, za správní delikt podle
odstavce 1 písm. h) až j) pokutu do 50 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. k)
pokutu do 100 000 Kč.
§ 138a
(1) Zdravotnické zařízení uvedené v § 54 odst. 1 se dále dopustí správního deliktu tím,
že
a) v rozporu s § 61 písm. a) nebo § 69 písm. a) nerozhodne o vzniku dočasné pracovní
neschopnosti nebo potřeby ošetřování v den, kdy ji zjistilo,
b) v rozporu s § 61 písm. m) nebo § 69 písm. e) nerozhodne o ukončení dočasné pracovní
neschopnosti nebo potřeby ošetřování v den, kdy zjistilo, že netrvají důvody dočasné
pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování,
c) nedodrží dobu, ve které může vycházky povolit, nebo povolí vycházky mimo rozsah
uvedený v § 56 odst. 6 anebo nepožádá o předchozí písemný souhlas lékaře orgánu
nemocenského pojištění podle § 56 odst. 6,
d) neoznámí podle § 61 písm. v) zaměstnavateli, že je předpoklad, že jeho dočasně práce
neschopný zaměstnanec již nebude moci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost a že
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dočasná pracovní neschopnost zaměstnance bude ukončena 30. kalendářním dnem po dni
zjištění tohoto předpokladu,
e) v rozporu s § 61 písm. c) nestanoví režim dočasně práce neschopného pojištěnce nebo
pojištěnce o tomto režimu neinformuje,
f) v rozporu s § 61 písm. h) neposoudí, zda u pojištěnce došlo k obnovení pracovní
schopnosti, a po uplynutí 180 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, zda je
zdravotní stav pojištěnce stabilizovaný,
g) neposkytne potřebnou součinnost podle § 61 písm. p) nebo § 69 písm. f) anebo podle
§ 74 odst. 4 orgánu nemocenského pojištění při kontrole posuzování dočasné pracovní
neschopnosti nebo potřeby ošetřování,
h) nepředá pojištěnci podle § 61 písm. d) nebo § 69 písm. c) příslušný tiskopis,
i) nepotvrdí podle § 61 písm. j) nebo podle § 69 písm. a) pojištěnci na předepsaném tiskopisu
pro účely výplaty dávek nebo poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny v době
dočasné pracovní neschopnosti trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo trvání potřeby
ošetřování,
j) neinformuje podle § 61 písm. l) registrujícího lékaře pojištěnce ve stanovené lhůtě
o ukončení a délce trvání dočasné pracovní neschopnosti a diagnóze,
k) nepředá podle § 61 písm. s) zařízení závodní preventivní péče na jeho vyžádání zprávu
o zdravotním stavu dočasně práce neschopného pojištěnce,
l) nesdělí podle § 61 písm. v) zaměstnavateli dočasně práce neschopného pojištěnce na jeho
žádost informace uvedené v § 65 odst. 2 písm. b),
m) nezabezpečí podle § 61 písm. t) příslušné tiskopisy pro účely provádění pojištění nebo
nevystaví podle § 61 písm. w) ve stanovených případech doklady nebo tiskopisy,
n) neohlásí u vojáka z povolání registrujícímu lékaři do 7 kalendářních dnů vznik dočasné
pracovní neschopnosti podle § 61 písm. l),
o) nevyhoví žádosti orgánu nemocenského pojištění podle § 66 odst. 2,
p) nestanoví podle § 67 písm. a) těhotné pojištěnce očekávaný den porodu a tento den
nepotvrdí na předepsaném tiskopise
q) nepotvrdí podle § 67 písm. b) na předepsaném tiskopise, že pojištěnka porodila, a den
porodu, pokud se pojištěnce peněžitá pomoc v mateřství nevyplácela přede dnem porodu,
r) neplní podle § 67 písm. c) povinnosti ošetřujícího lékaře uvedené v § 61 písm. t) a w),
s) nepotvrdí podle § 67 písm. d) na předepsaném tiskopise, že matka dítěte nemůže nebo
nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění [§ 32 odst. 1 písm. d)], pro které
by byla uznána dočasně práce neschopnou podle § 57 odst. 1 písm. e), kdyby byla
pojištěnkou,
t) nevyznačí podle § 59 odst. 3 na rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti
ukončení dočasné pracovní neschopnosti v případě, že pojištěnec byl uznán invalidním.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
§ 166
Výnos z pořádkových pokut
Výnos z pořádkových pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem rozpočtu,
ze kterého je hrazena činnost orgánu nemocenského pojištění, který pořádkovou pokutu
uložil.
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§ 199
Zmocňovací ustanovení
(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou náležitosti průkazu
pověřených zaměstnanců orgánu nemocenského pojištění podle § 76 odst. 3 a § 91 odst. 2.
(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí může stanovit vyhláškou způsob uplatnění
nároku na výplatu jednotlivých dávek, bližší úpravu prokazování skutečností potřebných
podle tohoto zákona pro výplatu jednotlivých dávek nebo náležitosti jednotlivých druhů
předepsaných tiskopisů.
K části šedesáté třetí:
Ustanovení zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
§ 18
Výkon kontroly
Pracovníci příslušných orgánů mohou při kontrole vstupovat na pozemky a do objektů
souvisejících s výkonem jejich činnosti. Pracovníci příslušných orgánů se při kontrole
prokazují příslušnými služebními průkazy.
§ 18
Výkon kontroly
(1) Pracovníci příslušných orgánů se při výkonu kontrolní činnosti prokazují
průkazem vydaným příslušným kontrolním orgánem, který je dokladem o jejich
pověření ke kontrole.
(2) Za odebrané vzorky pro účely kontroly údajů o rozsahu znečištění nenáleží
osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhrada.
K části šedesáté čtvrté:
Ustanovení zákona o Policii České republiky
§ 49
Zajišťování bezpečnosti určených osob
(1) Policie zajišťuje v rámci plnění svých úkolů bezpečnost
a) ústavního činitele České republiky, stanoví-li tak vláda,
b) osoby chráněné při jejím pobytu na území České republiky podle mezinárodních dohod.
(2) Při zajišťování bezpečnosti osoby chráněné podle odstavce 1 nebo osoby, které je
poskytována krátkodobá ochrana, je policista oprávněn
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a) provést prohlídku osoby, zavazadla, věci, dopravního prostředku nebo objektu
nacházejících se v prostoru, ze kterého by bylo možno ohrozit bezpečnost chráněné osoby,
a prohlídku takového prostoru a
b) ověřit dodržení hygienických limitů ukazatelů pitné vody, potravin a pokrmů, jakož
i splnění hygienických požadavků na výkon epidemiologicky závažných činností 15), jestliže
jich má být užito pro potřeby chráněné osoby.
(3) Prohlídku osoby podle odstavce 2 písm. a) je policista oprávněn provést, jestliže
tato osoba na jeho výzvu ihned neopustí prostor podle odstavce 2 písm. a) nebo hrozí-li
nebezpečí z prodlení.
(4) Prohlídku objektu je policista oprávněn provést pouze se svolením vlastníka nebo
uživatele. Bez uvedeného svolení je policista oprávněn provést prohlídku, je-li důvodné
podezření, že z objektu hrozí útok na bezpečnost chráněné osoby.
(5) Prohlídka objektu, zavazadla, věci a dopravního prostředku nesmí sledovat jiný
zájem než zajištění bezpečnosti chráněné osoby.
(6) Při ověřování zdravotní nezávadnosti a zachování hygienických požadavků podle
odstavce 2 písm. b) má policista oprávnění a povinnosti kontrolního pracovníka podle zákona
o státní kontrole16); zákonem o státní kontrole se řídí nesení a hrazení nákladů vzniklých při
tomto ověřování.
____________________
15) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
16) § 11 a 12 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 148/1998 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb.
§ 98
Kontrola použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob
a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
(1) Kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a použití
sledování osob a věcí podle jiného právního předpisu a rušení provozu elektronických
komunikací vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomu účelu zřizuje kontrolní orgán.
Kontrolní orgán se skládá z poslanců určených Poslaneckou sněmovnou.
(2) Kontrolu podle odstavce 1 provádí kontrolní orgán v příslušných útvarech policie
po předchozím vyrozumění ministra. Ministr předkládá kontrolnímu orgánu nejméně dvakrát
ročně zprávu o použití prostředků podle odstavce 1 a dále též na jeho žádost informace
o použití těchto prostředků. Tím není dotčeno právo kontrolního orgánu požadovat informace
a účast na jednání kontrolního orgánu od jiných osob.
(3) Ministr předkládá vládě, příslušnému výboru Poslanecké sněmovny a kontrolnímu
orgánu podle odstavce 1 jednou ročně analýzu použití úkonů podle odstavce 1.
(4) Na kontrolní činnost prováděnou policií se kontrolní řád nevztahuje.
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§ 117
Policie provozuje výcviková, vzdělávací, sportovní, rekreační a jiná účelová zařízení.
§ 117a
Na postup policie se kontrolní řád nepoužije, nestanoví-li jiný právní předpis
jinak.
K části šedesáté páté:
Ustanovení zákona o lidských tkáních a buňkách
HLAVA VI
KONTROLNÍ ČINNOST A OPATŘENÍ
§ 21
Ústav kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky tohoto zákona, v případě potřeby
i provedením laboratorních zkoušek vzorků. Ústav provádí kontroly
Ústav kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky tohoto zákona; kontroly
provádí
a) ve zdravotnických zařízeních, v nichž se zachází s tkáněmi a buňkami; jde-li o tkáňové
nebo odběrové zařízení, nejméně jednou za 2 roky,
b) došlo-li nebo je-li podezření, že došlo k závažné nežádoucí reakci nebo závažné nežádoucí
události,
c) u právnických nebo podnikajících fyzických osob, které zajišťují plnění vyplývající
ze smluv uzavřených podle § 10.
§ 22
(1) V případě podezření, že byl porušen tento zákon, Ústav může odebírat vzorky tkání
a buněk a vzorky produktů a materiálů používaných při odběru a zpracování tkání a buněk k
posouzení jejich jakosti a bezpečnosti. Za odebrané vzorky Ústav poskytne náhradu ve výši
výrobních nebo pořizovacích nákladů na základě písemné žádosti právnické nebo podnikající
fyzické osoby podezřelé z porušení tohoto zákona. Nárok na náhradu nevzniká, pokud jde o
tkáně a buňky, které nesplňují požadavky stanovené tímto zákonem. Nárok na náhradu
zaniká, pokud žádost není podána ve lhůtě 6 měsíců ode dne sdělení, že tkáně a buňky splňují
požadavky tohoto zákona.
(2) (1) Ústav zakáže distribuci tkání a buněk, dovoz tkání a buněk ze třetí země nebo
používání tkání a buněk nebo nařídí jejich stažení z použití, popřípadě jejich odstranění a
zároveň stanoví rozsah zákazu, stažení nebo odstranění, pokud
a) tkáně a buňky jsou nebo mohou být za běžných podmínek použití škodlivé,
b) tkáně a buňky nemají léčebnou účinnost,
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c) zdravotní riziko převažuje nad prospěšností tkání a buněk, nebo
d) došlo k závažnému porušení povinnosti stanovené tímto zákonem.
(3) (2) Ústav může podle charakteru a závažnosti zjištění pozastavit nebo zrušit
povolení činnosti, a to v celém rozsahu nebo pro určitou činnost, postup nebo pro určitý typ
tkání a buněk, pokud
a) se změní údaje nebo podmínky ověřené pro povolení činnosti a není splněna povinnost
k nahlášení změny, nebo
b) došlo k porušení povinnosti stanovené tímto zákonem. V rozhodnutí o pozastavení Ústav
stanoví omezení práv a povinností během pozastavení a vymezí lhůtu pro odstranění příčin
pozastavení. Odvolání proti rozhodnutí o pozastavení nemá odkladný účinek.
(4) (3) Ústav v případě ohrožení života a zdraví lidí tkáněmi a buňkami neprodleně
informuje o svých opatřeních osoby, jejichž činnosti se ohrožení týká, a osoby, které mohou
být ohroženy. Orgány vykonávající státní správu v oblasti tkání a buněk a zdravotní péče,
krajské úřady, profesní organizace lékařů, zdravotní pojišťovny10) a poskytovatelé jsou
povinni na vyžádání Ústavu poskytnout údaje nezbytně nutné pro vyhledání ohrožené osoby.
§ 23
(1) Fyzická osoba, která je Ústavem pověřena kontrolní činností (dále jen „inspektor“)
u kontrolovaných osob, může vedle práv, které jí vyplývají ze zákona upravujícího státní
kontrolu 11),
a) provádět kontroly postupů, prostor, pozemků, objektů, strojů, přístrojů, dopravních
prostředků a jiného vybavení souvisejících s kontrolou,
b) odebírat pro účely kontroly vzorky tkání, buněk a také produktů a materiálů používaných
při odběru a zpracování tkání a buněk; pro poskytování náhrad za odebrané vzorky platí
ustanovení § 22 odst. 1 obdobně,
c) pořizovat obrazovou dokumentaci mající vztah ke kontrole,
d) ověřovat totožnost fyzických osob, je-li to nutné pro účel kontroly,
e) přizvat ke kontrole další fyzické osoby, pokud je to zapotřebí k posouzení odborných
otázek souvisejících s výkonem kontroly; na tyto osoby se vztahuje povinnost mlčenlivosti
v rozsahu, který stanoví zákon upravující státní kontrolu.
(1) Fyzická osoba, která je Ústavem pověřena kontrolní činností, (dále
jen „inspektor“) se prokazuje průkazem inspektora, jde-li o zaměstnance Ústavu, nebo
písemným pověřením k jednotlivé kontrole, jde-li o jinou osobu.
(2) Inspektoři mohou v případě zjištění, že kontrolovaná osoba porušila
a) podmínky a povinnosti stanovené tímto zákonem, uložit povinnost odstranit zjištěné
nedostatky a kontrolovat její splnění,
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b) závažným způsobem podmínky a povinnosti stanovené tímto zákonem, pozastavit
1. platnost povolení činnosti,
2. výkon oprávnění vyplývajícího z rozhodnutí vydaných podle zákonů upravujících zdravotní
péči12),
3. distribuci nebo použití tkání a buněk.
(3) Kontrolované osoby jsou k provedení kontroly povinny poskytnout součinnost
odpovídající oprávněním inspektorů podle odstavců 1 a 2.
K části šedesáté šesté:
Ustanovení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
§ 57
Kontrola činnosti inspekce
(1) Kontrolu činnosti inspekce, včetně kontroly použití odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí podle trestního řádu vykonává
Poslanecká sněmovna, která k tomu účelu zřizuje kontrolní orgán. Kontrolní orgán se skládá
z poslanců určených Poslaneckou sněmovnou.
(2) Kontrolní orgán provádí kontrolu podle odstavce 1 v organizačních částech
inspekce. Podmínkou zahájení kontroly je vyrozumění předsedy vlády o této kontrole.
(3) Ředitel předkládá kontrolnímu orgánu nejméně dvakrát ročně zprávu o použití
prostředků podle odstavce 1 a dále též na jeho žádost informace o použití těchto prostředků.
Tím není dotčeno právo kontrolního orgánu požadovat informace a účast na jednání
kontrolního orgánu od jiných osob.
(4) Ředitel předkládá vládě, výboru Poslanecké sněmovny příslušnému ve věcech
bezpečnosti a kontrolnímu orgánu jednou ročně zprávu o činnosti inspekce a analýzu použití
úkonů podle odstavce 1.
(5) Na kontrolní činnost prováděnou inspekcí se kontrolní řád nevztahuje.
§ 67
Zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce ve Vězeňské službě České
republiky nebo Celní správě České republiky se nemůže vůči inspekci dovolávat povinnosti
mlčenlivosti podle § 303 zákoníku práce, pokud jde o údaje potřebné k plnění úkolů inspekce.
§ 67a
Na postup inspekce se kontrolní řád nepoužije, nestanoví-li jiný právní předpis
jinak.
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K části šedesáté sedmé:
Ustanovení zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
§ 21
Kontrolní činnost
(1) V rámci své působnosti provádějí orgány uvedené v § 20 kontrolu, jak fyzické
i právnické osoby plní povinnosti vyplývající z tohoto zákona i z rozhodnutí vydaných
na jeho základě. Orgány dozoru podle § 20 odst. 4 a 5 ukládají opatření a vydávají závazné
příkazy k nápravě zjištěných nedostatků podle tohoto zákona. Za účelem kontroly jsou osoby
vykonávající působnost dozorových orgánů oprávněny vstupovat do všech objektů, zařízení
a provozoven provozovatele, nechat si předložit potřebné materiály, dokumentaci, odborné
posudky a požadovat informace a vysvětlení.
(2) Obvodní báňské úřady provádějí před uzavřením úložiště oxidu uhličitého jeho
kontrolu nejméně jednou za rok. Po uzavření úložiště oxidu uhličitého se kontroly provádějí
nejméně jednou ročně během 3 let po uzavření a poté každých 5 let, dokud nedojde
k přechodu povinností podle § 13. Po uzavření úložiště oxidu uhličitého se kontroly zaměřují
na zařízení pro vtláčení a monitorování a na vlivy úložného komplexu na životní prostředí
a na lidské zdraví.
(3) Obvodní báňské úřady provádějí mimořádné kontroly úložišť oxidu uhličitého,
jsou-li jim oznámeny úniky nebo závažné nesrovnalosti podle § 11 odst. 1 nebo jsou-li na ně
upozorněny, nasvědčují-li zprávy podle § 10 o nedostatečném dodržování podmínek povolení,
v případě potřeby prošetření závažných stížností vztahujících se k životnímu prostředí nebo
lidskému zdraví, nebo v jiných situacích, kdy to považují za vhodné.
(4) Obvodní báňské úřady vypracovávají po každé kontrole úložiště oxidu uhličitého
protokol, který kromě náležitostí stanovených jiným právním předpisem19) obsahuje
zhodnocení dodržování požadavků tohoto zákona a uvedení, zda jsou zapotřebí další opatření.
Obvodní báňský úřad zveřejní protokol do dvou měsíců od kontroly v souladu s jinými
právními předpisy19); protokol o výsledcích mimořádné kontroly podle odstavce 3 dále
obvodní báňský úřad předá Českému báňskému úřadu a Ministerstvu životního prostředí.
(4) Obvodní báňský úřad vypracovává po každé kontrole úložiště oxidu
uhličitého protokol o kontrole, ve kterém je uvedeno, zda jsou zapotřebí další opatření.
Obvodní báňský úřad zveřejní protokol o kontrole do 2 měsíců od ukončení kontroly;
protokol o kontrole v případě mimořádné kontroly podle odstavce 3 obvodní báňský
úřad předá Českému báňskému úřadu a Ministerstvu životního prostředí.
(5) Při provádění kontrol ověřuje orgán veřejné správy plnění povinností vyplývajících
z tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a jiných právních předpisů, pokud
se vztahují k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur nebo vyplývajících
z rozhodnutí orgánů veřejné správy, a ukládá opatření k nápravě.
(6) Provozovatel je povinen předložit ke kontrole dokumentaci a poskytnout informace
o činnostech souvisejících s ukládáním oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur.
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(7) Provozovatel je povinen umožnit provedení kontroly v průběhu zřizování, provozu
a po ukončení provozu úložiště oxidu uhličitého.
(8) Orgán vykonávající kontrolu podle tohoto zákona může rozhodnutím uložit
pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje výkon kontroly tím,
že
a) znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup do prostor úložiště oxidu
uhličitého,
b) nepředloží ke kontrole dokumentaci nebo nepodá informaci o ukládání oxidu uhličitého
nebo neumožní provedení kontroly v průběhu zřizování, provozu a po ukončení provozu
úložiště.
____________________
19) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
K části šedesáté osmé:
Ustanovení zákona o ochraně ovzduší
Postup kontrolních orgánů
§ 28
Inspektoři nebo pověření zaměstnanci ministerstva nebo obecního úřadu obce
s rozšířenou působností jsou při výkonu kontrolní činnosti podle jiných právních předpisů 21)
povinni prokázat se průkazem.
____________________
21) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
Postup kontrolních orgánů
§ 28
Inspektoři a pověření zaměstnanci ministerstva a obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností se při výkonu kontrolní činnosti podle tohoto zákona prokazují
průkazem vydaným příslušným kontrolním orgánem, který je dokladem o jejich
pověření ke kontrole.
§ 29
(1) Právnická osoba nebo organizační složka státu pověřená Ministerstvem
zemědělství podle § 36 (dále jen „osoba pověřená Ministerstvem zemědělství“) je povinna
provádět kontrolní činnost v souladu s tímto zákonem a jeho prováděcím právním předpisem
a poskytovat Ministerstvu zemědělství
a) seznam kontrolovaných osob a kontrolní zprávy protokoly o kontrole, kdykoliv
o to Ministerstvo zemědělství požádá,
b) souhrnnou zprávu o provedených kontrolách a jejich výsledcích, a to v dohodnutém
rozsahu vždy k 31. lednu za uplynulý kalendářní rok.
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(2) Osoba kontrolovaná Ministerstvem zemědělství nebo jím pověřenou osobou
je povinna
a) poskytnout ke kontrole příslušné podklady a jinou nezbytnou součinnost,
b) umožnit fyzické osobě, která je v pracovním poměru nebo obdobném pracovněprávním
vztahu k osobě pověřené Ministerstvem zemědělství a která provádí kontrolu (dále jen „osoba
provádějící kontrolu“), vstup do objektu souvisejícího s předmětem kontroly.
(2) Protokol o kontrole obsahuje podrobné odůvodnění případné nesprávnosti
údaje obsaženého v prohlášení podle § 21 odst. 3 nebo 4.
(3) Osoba provádějící kontrolu se při zahájení kontroly prokáže písemným pověřením
k výkonu kontroly. Po ukončení kontroly sepíše kontrolní zprávu, která obsahuje popis
zjištěných skutečností s označením a podrobným zdůvodněním případné nesprávnosti údaje
obsaženého v prohlášení podle § 21 odst. 3 nebo 4, a kopii kontrolní zprávy předá
kontrolované osobě.
(4)(3) Osoba pověřená Ministerstvem zemědělství je povinna
a) předat kontrolní zprávu s označením nesprávnosti údaje obsaženého v prohlášení podle
§ 21 odst. 3 nebo 4 inspekci,
a) předat protokol o kontrole inspekci,
b) oznámit Ministerstvu zemědělství kontrolovanou osobu, která vydala prohlášení podle
§ 21 odst. 3 nebo 4 obsahující nepřesný, neúplný nebo nepravdivý údaj,
c) v řízení o uložení sankce za správní delikt podle § 25 odst. 6 písm. i) poskytnout inspekci
na vyžádání nezbytnou součinnost.
(5) Osoba provádějící kontrolu je povinna šetřit práva a právem chráněné zájmy
kontrolované osoby a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděla během
výkonu kontroly; to neplatí, jde-li o poskytnutí informace Ministerstvu zemědělství nebo
inspekci podle odstavce 4.
(6)(4) Osoba provádějící kontrolu nesmí kontrolovat a) osobu, ve které má majetkový
podíl, nebo s níž má uzavřený zaměstnanecký nebo obdobný poměr, anebo osobu, ve které má
majetkový podíl osoba pověřená Ministerstvem zemědělství, b) osoby blízké.
(7)(5) Pro zaměstnance zařazené do organizační složky státu, která provádí kontrolu
podle § 21 odst. 8, platí odstavce 3, 5 a 6 2 a 4 obdobně.
____________________
21) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
§ 36
(1) Ministerstvo zemědělství může
§ 21 odst. 8 právnickou osobu, která prokáže, že

pověřit

kontrolní

činností

podle

a) fyzické osoby, které jsou k ní v pracovním poměru nebo obdobném pracovněprávním
vztahu a které budou provádět kontrolu, splňují kvalifikační požadavky, a to úplné střední
odborné vzdělání v oboru zemědělství nebo lesního hospodářství a nejméně 3 roky odborné
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praxe, nebo vysokoškolské vzdělání v oboru zemědělství nebo lesního hospodářství
a nejméně 1 rok odborné praxe,
b) má technické vybavení odpovídající předpokládanému druhu a rozsahu činnosti.
(2) Právnickou osobu podle odstavce 1 vybere Ministerstvo zemědělství postupem
podle jiného právního předpisu25) a uzavře s ní veřejnoprávní smlouvu na dobu určitou,
nejdéle však na 2 roky. Tato smlouva musí obsahovat výpovědní lhůtu a důvody, za kterých
může Ministerstvo zemědělství smlouvu vypovědět; patří k nim zejména nesplnění povinnosti
podle § 29 odst. 1 nebo 3 až 6 1 až 4 anebo nesplnění podmínky, za níž byla smlouva
uzavřena. Obdobnou smlouvu případně uzavře Ministerstvo zemědělství s organizační
složkou státu.
(3) Osoby pověřené Ministerstvem zemědělství se zveřejňují ve Věstníku Ministerstva
zemědělství.
____________________
25) § 163 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
K části šedesáté deváté:
Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem
§ 15
Kontrola
(1) Kontrolu13) nad dodržováním povinností podle tohoto zákona vykonává podle
kontrolního řádu13)
a) příslušný útvar policie, nebo
b) Policejní prezidium České republiky u osoby, která
1. nakládá s bezpečnostním materiálem v rámci podnikatelské činnosti a má provozovny
na území přesahujícím územní působnost příslušného útvaru policie, nebo
2. provádí zahraniční obchod s vojenským materiálem2).
(2) Kontrolní orgán uvedený v odstavci 1 je v rámci výkonu kontroly plnění
povinností podle tohoto zákona oprávněn
a) kontrolovat plnění povinností uvedených v § 6 odst. 1,
b) požadovat předložení bezpečnostního materiálu, jeho evidence a příslušných dokladů
o jeho nabytí ke kontrole a kontrolovat fyzický a evidenční stav bezpečnostního materiálu na
místě uložení,
c) požadovat předložení dokladů opravňujících k držení bezpečnostního materiálu a platného
dokladu o bezpečnostní způsobilosti nebo platného osvědčení fyzické osoby,
d) kontrolovat ničení bezpečnostního materiálu,
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e) při důvodném podezření z porušení tohoto nebo jiného zákona bezpečnostní materiál
zajistit; o převzetí vydá příslušný kontrolní orgán jeho vlastníku nebo držiteli potvrzení.
(3) Ministerstvo obrany je oprávněno kontrolovat fyzický a evidenční stav
bezpečnostního materiálu skupiny 5 nebo 6 na místě jeho uložení a za tím účelem je
oprávněno požadovat předložení bezpečnostního materiálu, jeho evidence a příslušných
dokladů o jeho nabytí ke kontrole a kontrolovat ničení bezpečnostního materiálu. Toto
oprávnění mají v rozsahu závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy14) i zahraniční
inspekční týmy v doprovodu zaměstnance Ministerstva obrany.
____________________
2) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
14) Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s.
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Návrh
VYHLÁŠKA
ze dne ……………..…… 2013,
o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů
nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených
zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným zákonem o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení a zákonem o nemocenském pojištění
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 127 odst. 3 zákona
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 199 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění
pozdějších předpisů:
§1
Průkaz zaměstnance orgánu sociálního zabezpečení a orgánu nemocenského pojištění
pověřeného kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně
výdělečně činným zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, a povinností uložených zákonem č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje:
a) označení „Průkaz zaměstnance pověřeného kontrolou“,
b) název orgánu, který průkaz vydal,
c) velký státní znak,
d) fotografii zaměstnance odpovídající požadavkům kladeným na fotografie pro vydání
občanského průkazu1),
e) titul, jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance,
f) osobní číslo zaměstnance,
g) kontrolní oprávnění vyjádřené slovy „Držitel tohoto průkazu má oprávnění provádět
kontrolu plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně
činným zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
a zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Při těchto kontrolách se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)“,
h) číslo průkazu,
i) datum vydání průkazu,
j) úřední razítko orgánu, který průkaz vydal, a podpis osoby oprávněné vydat průkaz.
_____________________________
1) § 4 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
§2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem1. ledna 2014

Návrh
VYHLÁŠKA
ze dne…………………………..2013,
o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 4 zákona č. 64/1986 Sb., o České
obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb. a zákona
č. 145/2000 Sb.:
§1
Vzor služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce pověřeného plněním
jejich kontrolních úkolů je uveden v příloze k této vyhlášce.
§2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Příloha k vyhlášce č. …../2013 Sb.

Vzor služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce
1. Popis
a) Na lícové straně služebního průkazu je na prvním řádku uveden název kontrolního
orgánu - Česká obchodní inspekce. Na druhém řádku je uvedeno označení služební
průkaz. Na třetím řádku je uvedeno osobní číslo zaměstnance, na čtvrtém řádku je jméno
a na pátém řádku příjmení. Na šestém řádku je uvedena funkce zaměstnance. Na sedmém
řádku je uveden příslušný inspektorát. Ve spodní části jsou uvedena slova "Služební
průkaz opravňuje jeho držitele k výkonu kontrolní činnosti podle zákonů upravujících
činnost České obchodní inspekce“.
b) Na rubové straně služebního průkazu je na prvním řádku uveden název kontrolního
orgánu – Česká obchodní inspekce. Dále následuje text „Služební průkaz České obchodní
inspekce je veřejnou listinou. Padělání nebo pozměňování veřejné listiny je trestné.
Nálezce služebního průkazu je povinen jej odevzdat na nejbližší úřadovně Policie ČR
nebo na kterýkoliv z inspektorátů České obchodní inspekce. Zneužití služebního průkazu
České obchodní inspekce je trestné.“. Ve spodní části je uvedeno datum vydání průkazu,
otisk razítka a podpis zaměstnavatele.
c) Průkaz inspektora má rozměry 99 x 69 mm a je uložen v plastovém obalu. Na rubové
straně ve spodní části je umístěn hologram s nápisem ČOI. Fotografie zaměstnance je
barevná o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a je umístěna na lícové straně. Požadavky na technické
provedení fotografie odpovídají technickým požadavkům kladeným na fotografie pro
vydání občanského průkazu.

2. Vyobrazení lícové strany služebního průkazu

3. Vyobrazení rubové strany služebního průkazu

ODŮVODNĚNÍ
I. O b e c n á

část

A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních principů
Vyhláška, kterou se stanoví vzor služebního průkazu České obchodní inspekce,
upravuje v souladu se zmocňovacím ustanovením uvedeným v § 4 návrhu zákona, kterým se
mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, doklad,
kterým se prokazuje inspektor České obchodní inspekce při výkonu kontroly.
Překládaná právní úprava navazuje též na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), který v ustanovení § 4 upravuje pověření ke kontrole, přičemž stanoví, že pověření ke
kontrole může mít buď formu písemného pověření k jednotlivé kontrole, nebo průkazu,
stanoví-li tak jiný právní předpis. Stávající zákon o České obchodní inspekci již dnes stanoví,
že při plnění úkolů se inspektoři prokazují průkazem České obchodní inspekce. Náležitosti
tohoto průkazu jsou však dosud upraveny pouze interním předpisem. Je tedy třeba, stejně jako
je tomu v případě jiných kontrolních orgánů, stanovit náležitosti tohoto dokladu obecně
závazným právním předpisem.
B) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, a zároveň
zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie
Navrhovaná právní úprava je v souladu s návrhem zákona, kterým se mění zákon č.
64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, jakož i se zákonem č.
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Navrhovaná vyhláška není v rozporu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká
republika vázána.
Předpisy Evropské unie tuto problematiku neupravují.
C) Zhodnocení platného právního stavu
V současné době je oprávnění ke kontrole upraveno v nově přijatém kontrolním řádu
(zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)), který v ustanovení § 4 upravuje pověření
ke kontrole, přičemž stanoví, že pověření ke kontrole může mít buď formu písemného
pověření k jednotlivé kontrole, nebo průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis. Stávající
zákon o České obchodní inspekci již dnes stanoví, že při plnění úkolů se inspektoři prokazují
průkazem České obchodní inspekce. Náležitosti tohoto průkazu jsou však dosud upraveny
pouze interním předpisem.

Grafická úprava a text služebního průkazu inspektora České obchodní inspekce
zůstanou zachovány.
Cílem předkládaného návrhu je naplnit zákonné zmocnění stanovené v ustanovení § 4
návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění
pozdějších předpisů
D) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní
prostředí.
S navrhovanou vyhláškou nejsou spojeny žádné nové náklady a nepředpokládají se
dopady na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. Grafická úprava a text stávajícího
služebního průkazu inspektora České obchodní inspekce zůstanou zachovány.
Návrh vyhlášky nemá dopad na podnikatelské prostředí v České republice. Žádné
dopady nebude mít ani na specifické skupiny obyvatel (zejm. osoby sociálně slabé, osoby
se zdravotním postižením a národnostní menšiny) a ani na životní prostředí.
E) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu
diskriminace.
Navrhovaná vyhláška není v rozporu se zásadou zákazu diskriminace.
F) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních
údajů.
Návrh vyhlášky není v rozporu s principem ochrany soukromí a osobních údajů,
předkládaný návrh je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
G) Zhodnocení korupčních rizik (CIA)
Z hlediska možných korupčních rizik je třeba uvést, že předkládaná vyhláška
nevytváří prostor pro korupční rizika.

II. Z v l á š t n í

část

K§1
Stávající zákon o České obchodní inspekci již dnes stanoví, že při plnění úkolů se
inspektoři prokazují průkazem České obchodní inspekce. Náležitosti tohoto průkazu jsou však
dosud upraveny pouze interním předpisem. Je tedy třeba, stejně jako je tomu v případě jiných
kontrolních orgánů, stanovit náležitosti tohoto dokladu obecně závazným právním předpisem.
Vzor služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce oprávněného k výkonu
kontrolní činnosti je uveden v příloze k této vyhlášce.
K§2
Účinnost návrhu vyhlášky je stanovena s ohledem na účinnost návrhu zákona, kterým
se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, jakož
i zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
K příloze
V příloze je uveden vzor služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce
oprávněného k výkonu kontroly včetně popisu tohoto průkazu, a to jak lícové, tak i rubové
strany, dále jeho rozměry, včetně ostatních náležitostí. Nedílnou součástí této přílohy je též
grafická podoba, a to jak lícové, tak i rubové strany.

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu České republiky (ke změně zákona o ochraně osobních údajů) s předpisy Evropské unie
Navrhovaný právní předpis

Odpovídající předpis EU

Zákon, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
CELEX 31995L0046
Celex č.
Ustanovení
Obsah

Ustanovení
Čl. XXX bod 4
(§ 37 zákona
č. 101/2000 Sb.)

Obsah
Kontrolující
jsou
při
kontrole
zpracování
osobních údajů oprávněni
seznamovat se se všemi
informacemi v rozsahu
nezbytném pro dosažení
účelu kontroly, včetně
citlivých údajů.

31995L0046

Čl. 28
odst. 3
odrážka
první

Článek 28
Orgán dozoru
1.
Každý členský stát pověří jeden nebo několik orgánů veřejné moci na svém území dohledem
nad dodržováním předpisů přijatých členskými státy na základě této směrnice.
Tyto orgány plní úkoly, kterými jsou pověřeny, zcela nezávisle.
2.
Každý členský stát zajistí, aby orgány dozoru byly konzultovány při vypracovávání
správních opatření nebo předpisů týkajících se ochrany práv a svobod osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů.
3.

Každý orgán dozoru má zejména:

–

pravomoci provádět šetření, jako například pravomoc přístupu k údajům, které jsou
předmětem zpracování, a shromažďovat veškeré informace nezbytné pro splnění svého
úkolu dozoru;

–

pravomoci účinně zasáhnout, jako například zaujmout stanovisko před zahájením
zpracování v souladu s článkem 20 a zajistit vhodné zveřejnění těchto stanovisek nebo
pravomoc nařídit blokování, výmaz nebo zničení údajů nebo dočasně nebo trvale zakázat
zpracování nebo pravomoc zaslat správci upozornění či napomenutí nebo pravomoc
obrátit se na parlament členského státu či na jiné politické orgány;

–

pravomoc obrátit se na soud v případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých
k provedení této směrnice nebo pravomoc oznámit tato porušení soudním orgánům.

Proti rozhodnutím orgánu dozoru, která dala vzniknout stížnostem, je možné využít opravný
prostředek k soudu.
Číslo předpisu EU (kód celex)
31995L0046

Název předpisu EU
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů

1

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu České republiky (ke změně atomového zákona) s předpisy Evropské unie

Navrhovaný právní předpis

Odpovídající předpis EU

Zákon, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
Ustanovení
Obsah

Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii
CELEX: 12012A081
Celex č.
Ustan
ovení

Čl. XX bod 1
(§ 18 odst. 1
písm. g)
zákona č.
18/1997 Sb.)

12012A081

Držitel povolení je dále
povinen
g)
umožnit vstup
a poskytovat potřebnou
součinnost pro výkon
kontrolní
činnosti
inspektorům
Mezinárodní
agentury
pro atomovou energii
a inspektorům Evropské
komise42)
podle
§ 39 odst. 4.
42)

Čl. 81 Smlouvy
o založení Evropského
společenství
pro atomovou energii.

Obsah

Čl. 81
Článek 81
Komise může na území členských států vyslat inspektory. Komise před pověřením inspektora prvním
úkolem na území daného státu konzultuje dotyčný členský stát; tato konzultace se vztahuje i na
všechny budoucí úkoly inspektora.
Po předložení dokladu prokazujícího jejich zmocnění mají inspektoři kdykoli přístup na všechna
místa a ke všem údajům a osobám, které v rámci svého povolání nakládají s materiály, vybavením
nebo zařízením, které podléhají zárukám podle této kapitoly, v rozsahu nezbytném pro uplatňování
těchto záruk na rudy, výchozí materiály nebo zvláštní štěpné materiály, aby se ujistili, zda jsou
dodržována ustanovení článku 77. Požaduje-li to zúčastněný stát, doprovázejí inspektory jmenované
Komisí zástupci orgánů tohoto státu za podmínky, že inspektoři tím nebudou zdržováni nebo jinak
omezováni při provádění svých úkolů.
V případě odporu proti výkonu inspekce je Komise povinna požádat předsedu Soudního dvora
Evropské unie o vydání soudního příkazu na nucený výkon inspekce. Předseda Soudního dvora
Evropské unie rozhodne ve lhůtě tří dnů.
Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může Komise sama formou rozhodnutí vydat písemný příkaz k výkonu
inspekce. Takový příkaz musí být bezodkladně předložen předsedovi Soudního dvora Evropské unie
k následnému schválení.
Po vydání soudního příkazu nebo rozhodnutí zajistí orgány dotyčného státu přístup inspektorů na
místa uvedená v soudním příkazu nebo rozhodnutí.
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(4) Provádět fyzickou
kontrolu
jaderných
položek a kontrolu jejich
evidence jsou oprávněni
v doprovodu inspektorů
Úřadu též inspektoři
Mezinárodní
agentury
pro atomovou energii v
souladu s mezinárodní
smlouvou, kterou je
Česká republika vázána2)
a inspektoři Evropské
komise.
Prověřování
plnění
závazků
vyplývajících
ze
Smlouvy o všeobecném
zákazu
jaderných
zkoušek
provádí
inspektoři pověření podle
této Smlouvy. Způsob
provedení kontroly se
řídí ustanovením této
Smlouvy.
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31996L0029

Směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 13. května 1996, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na
ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření
Směrnice Rady 97/43/Euratom ze dne 30. června 1997 o ochraně zdraví osob před riziky vyplývajícími z
ionizujícího záření v souvislosti s lékařským ozářením a o zrušení směrnice 84/466/Euratom
Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou
bezpečnost jaderných zařízení
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Směrnice Rady 2003/122/Euratom ze dne 22. prosince 2003 o kontrole vysokoaktivních uzavřených zdrojů
záření a opuštěných zdrojů

32006L0117

Směrnice Rady 2006/117/Euratom ze dne 20. listopadu 2006 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a
vyhořelého paliva a o její kontrole,
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