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ZÁKON

ze dne 12. srpna 2015,

kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zpravodajských službách
České republiky

Čl. I

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských služ-
bách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995
Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb.,
zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zá-
kona 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., zákona
č. 186/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění
takto:

1. Nad označení § 11 se vkládá nadpis, který
zní: „Poskytování informací zpravodajským služ-
bám“.

2. Nadpis § 11 se zrušuje.

3. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Zpravodajské služby jsou oprávněny od
Generálního finančního ředitelství požadovat po-
skytnutí informací získaných při správě daní. Gene-
rální finanční ředitelství nemusí žádosti vyhovět, po-
kud by poskytnutím informací mohlo dojít k naru-
šení řádného výkonu správy daní. Poskytnutí infor-
mací podle tohoto ustanovení není porušením
povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu; poru-
šením této mlčenlivosti není ani použití těchto infor-
mací zpravodajskými službami podle tohoto zá-
kona.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako od-
stavce 3 až 6.

4. V § 11 odst. 5 se slova „2 a 3“ nahrazují
slovy „3 a 4“.

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

„(7) Evidenční ochranou údajů se rozumí vy-
hodnocování záznamů o poskytnutí a využití údajů.
Evidenčně chráněnými údaji jsou údaje o osobách,
které mají vztah k plnění úkolů zpravodajských slu-
žeb, zejména o

a) příslušnících a zaměstnancích zpravodajských
služeb,

b) osobách jednajících ve prospěch zpravodaj-
ských služeb,

c) osobách, které jsou předmětem zájmu zpravo-
dajských služeb,

d) osobách blízkých osobám uvedeným v písme-
nech a) až c).

Evidenčně chráněnými údaji jsou dále údaje
vztahující se k prostředkům nebo dokladům slouží-
cím podle tohoto nebo jiného právního předpisu
k utajení nebo zastírání skutečné totožnosti osoby,
příslušnosti ke zpravodajským službám, činnosti
nebo skutečných zájmů zpravodajských služeb
a údaje vztahující se ke služebním vozidlům.“.

6. V § 11a odst. 1 se slova „v oblasti potlačo-
vání financování terorismu6)“ včetně poznámky pod
čarou č. 6 zrušují a slova „a poboček zahraničních
bank“ se nahrazují slovy „včetně zahraničních bank
a od spořitelních a úvěrních družstev (dále jen
„banka“)“.

7. V § 11a odst. 3 se slova „nebo pobočky za-
hraniční banky, na jejichž základě lze takového
klienta jednoznačně ztotožnit (dále jen „základní
identifikační údaje“)“ zrušují.

8. V § 11a odst. 4 a 5 se za slovo „údaje“ vklá-
dají slova „o klientovi banky“.

9. V § 11a odst. 5 se slova „nebo pobočce za-
hraniční banky“ zrušují.

Sbírka zákonů č. 219 / 2015Strana 2706 Částka 92



10. Za § 11a se vkládá nový § 11b, který zní:

„§ 11b

Zpravodajské služby jsou oprávněny v rozsahu
potřebném pro plnění konkrétního úkolu ve své pů-
sobnosti vyžadovat od právnické nebo fyzické oso-
by poskytující veřejně dostupnou telefonní službu
informaci z databáze všech jejích účastníků veřejně
dostupné telefonní služby.“.

11. V § 12 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Zpravodajské služby uvedou v rámci
zprávy o své činnosti podle § 8 odst. 1 také údaj
o počtu případů poskytnutí informací podle § 11
odst. 2 a § 11a, ve kterých jsou zpravodajské služby
činné, s uvedením jednotlivých oblastí působnosti
zpravodajských služeb.“.

12. V § 15 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Vláda jednou ročně poskytne příslušnému
orgánu údaje o počtu případů poskytnutí informací
podle § 11 odst. 2 a § 11a, ve kterých jsou zpravo-
dajské služby činné, s uvedením jednotlivých oblastí
působnosti zpravodajských služeb.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o bankách

Čl. II

V § 38 odst. 3 písm. j) zákona č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění zákona č. 254/2012 Sb., se slova
„v oblasti potlačování financování terorismu26)“
včetně poznámky pod čarou č. 26 zrušují a slova

„tohoto jiného právního předpisu“ se nahrazují
slovy „zákona upravujícího činnost zpravodajských
služeb České republiky“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o spořitelních
a úvěrních družstvech

Čl. III

V § 25b odst. 3 zákona č. 87/1995 Sb., o spoři-
telních a úvěrních družstvech a některých opatřeních
s tím souvisejících a o doplnění zákona České ná-
rodní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 57/
/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 254/
/2008 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 458/
/2011 Sb., se na konci písmene i) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) zpravodajské služby za účelem plnění konkrét-
ního úkolu v její působnosti podle zákona upra-
vujícího činnost zpravodajských služeb České
republiky se souhlasem soudce; pro vyžádání
zprávy se použijí ustanovení zákona upravují-
cího činnost zpravodajských služeb České re-
publiky.“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 12. srpna 2015,

kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pojišťování a financování vývozu
se státní podporou

Čl. I

Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financo-
vání vývozu se státní podporou a o doplnění zákona
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/
/1998 Sb., zákona č. 188/1999 Sb., zákona č. 282/
/2002 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 23/
/2006 Sb., zákona č. 293/2009 Sb. a zákona č. 230/
/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se za slovo „rozumí“ vkládají
slova „činnosti vykonávané Exportní garanční a po-
jišťovací společností, a. s., (dále jen „exportní pojiš-
ťovna“), které souvisejí s vývozem a jsou vykoná-
vány na základě povolení uděleného Českou národní
bankou podle § 3a, a to“.

2. V § 1 odst. 2 písmeno h) zní:

„h) zajišťovací činnost spočívající v přebírání rizik
z pojištění podle písmen a), b) a f) sjednaných
zahraničními úvěrovými pojišťovnami,“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

3. V § 1 odstavec 3 zní:

„(3) Podpořeným financováním se pro účely
tohoto zákona rozumí krátkodobé a dlouhodobé fi-
nancování a poskytování vývozních úvěrů, úvěrů na
financování výroby pro vývoz, úvěrů na investice
a na projektové financování a krátkodobé a dlouho-
dobé poskytování finančních služeb souvisejících
s vývozem za podmínek tohoto zákona formou

a) refinančního úvěru

1. bance vývozce a bance dovozce na financo-
vání vývozu,

2. bance vývozce a bance výrobce na financo-
vání výroby pro vývoz,

3. bance investora na financování investice,

4. bance vývozce na projektové financování,

b) přímého úvěru

1. vývozci, zahraniční společnosti nebo zahra-
niční osobě na financování vývozu,

2. vývozci a výrobci na financování výroby pro
vývoz,

3. investorovi na financování investice,

4. vývozci na projektové financování,

5. nebankovní společnosti na odkup pohledá-
vek vývozce souvisejících s vývozem,

c) finančních služeb souvisejících s vývozem, které
zahrnují především

1. bankovní záruky,

2. otevírání akreditivů a platební styk a zúčto-
vání,

3. zajišťovací operace,

4. financování místních nákladů v zemi sídla
nebo trvalého pobytu dovozce.“.

4. V § 2 písmena a) až c) včetně poznámky pod
čarou č. 15 znějí:

„a) bankou investora banka, pobočka banky nebo
finanční instituce podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie15) bez ohledu na její
sídlo nebo místo registrace podléhající povolo-
vacímu režimu domovského státu a dohledu
domovského orgánu dohledu, která poskytuje
investorovi nebo zahraniční osobě úvěr na in-
vestici,

b) bankou výrobce banka, pobočka banky nebo
finanční instituce podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie15) bez ohledu na její
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sídlo nebo místo registrace podléhající povolo-
vacímu režimu domovského státu a dohledu
domovského orgánu dohledu, která poskytuje
výrobci úvěr související s výrobou zboží nebo
s poskytováním služeb určených pro následný
vývoz,

c) bankou vývozce banka, pobočka banky nebo
finanční instituce podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie15) bez ohledu na její
sídlo nebo místo registrace podléhající povolo-
vacímu režimu domovského státu a dohledu
domovského orgánu dohledu, která poskytuje
vývozci nebo zahraniční osobě úvěr související
s vývozem,

15) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/
/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních poža-
davcích na úvěrové instituce a investiční podniky
a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.“.

5. V § 2 písm. k), l), aa), bb), ii) se slova „ob-
chodního zákoníku“ nahrazují slovy „občanského
zákoníku“.

6. V § 2 písm. p) se slovo „zahraniční“ zrušuje
a slova „jako věřitelem a dlužníkem“ se nahrazují
slovy „bez ohledu na její sídlo nebo místo registrace
podléhající povolovacímu režimu domovského státu
a dohledu domovského orgánu dohledu, jako věřite-
lem a dlužníkem, jehož čerpání je poskytováno vý-
vozci nebo dlužníkovi“.

7. Na konci § 2 se tečka nahrazuje čárkou a do-
plňují se písmena kk) a ll), která znějí:

„kk) bankou dovozce zahraniční banka nebo jiná
zahraniční osoba, která poskytuje dovozci úvěr
související se smlouvou o vývozu,

ll) nebankovní společností finanční instituce podle
čl. 4 odst. 1 bodu 26 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne
26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích
na úvěrové instituce a investiční podniky
a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, která od-
kupuje v budoucnu splatné pohledávky vý-
vozce souvisejících s vývozem.“.

8. V § 3 odst. 2 se slova „Exportní garanční
a pojišťovací společností, a. s., (dále jen „exportní
pojišťovna“)“ nahrazují slovy „exportní pojišťov-
nou“.

9. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 3a

Udělení povolení k činnosti

(1) Pro udělení povolení k pojištění a zajištění
vývozních úvěrových rizik, které uděluje Česká ná-
rodní banka na základě žádosti, se ustanovení zá-
kona upravujícího pojišťovnictví týkající se udělení
povolení k provozování pojišťovací a zajišťovací čin-
nosti tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně
použijí obdobně, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) O žádosti o povolení podle odstavce 1 Čes-
ká národní banka rozhodne do 6 měsíců ode dne
jejího doručení.

(3) Povolení podle odstavce 1 nelze udělit
k provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti v ji-
ném rozsahu, než kterým je pojištění a zajištění vý-
vozních úvěrových rizik podle tohoto zákona.“.

10. V § 4 odst. 1 větě třetí se slova „zvláštního
zákona upravujícího pojišťovnictví3)“ nahrazují slo-
vy „zákona upravujícího pojišťovnictví, týkající se
provozování neživotního pojištění a zajištění a do-
hledu České národní banky nad touto činností;
exportní pojišťovna se pro účely dohledu podle zá-
kona upravujícího činnost České národní banky po-
važuje za pojišťovnu“.

11. V § 4 odst. 1 se ve větě čtvrté slova „ob-
chodního zákoníku“ nahrazují slovy „zákoně o ob-
chodních korporacích“.

12. V § 4 odst. 2 písm. c) se slovo „zvláštního“
zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 3 se včetně odkazu na tuto
poznámku pod čarou zrušuje.

13. Za § 4 se vkládají nové § 4a až 4c, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 4a

Podmínky činnosti exportní pojišťovny

(1) Exportní pojišťovna může provozovat pojiš-
ťovací a zajišťovací činnost pouze v rozsahu povo-
lení, které jí Česká národní banka udělila podle § 3a.

(2) Na činnost exportní pojišťovny se nepoužijí
ustanovení zákona upravujícího pojišťovnictví týka-
jící se
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a) posuzování osob s účastí na exportní pojišťovně
a jejich změnách,

b) posuzování původu a zdrojů aktiv nebo jiných
finančních zdrojů exportní pojišťovny,

c) pojištění pojistného rizika v neživotním pojiště-
ní nad rámec uděleného povolení,

d) zřízení pobočky na území jiného členského
státu nebo na území jiného členského státu
a svobody dočasně poskytovat služby.

(3) Nedostatečnost kapitálu použitelného
k plnění solventnostního kapitálového požadavku
se nahrazuje státní zárukou za závazky exportní po-
jišťovny. Výše primárního kapitálu podle zákona
upravujícího pojišťovnictví exportní pojišťovny musí
umožnit trvalé plnění jejích závazků, přičemž jeho
výše nesmí klesnout pod 30 % hodnoty solventnost-
ního kapitálového požadavku; minimální kapitálový
požadavek podle zákona upravujícího pojišťovnictví
nepřesáhne 30 % solventnostního kapitálového po-
žadavku exportní pojišťovny.

§ 4b

Výkon dohledu

(1) Předmětem dohledu České národní banky
nad činností exportní pojišťovny je dodržování pod-
mínek povolení uděleného podle § 3a a podmínek
stanovených pro provozování pojišťovací a zajišťo-
vací činnosti v zákoně upravujícím pojišťovnictví a ji-
ných právních předpisech v rozsahu podle od-
stavce 3, § 4 odst. 1 a § 4a.

(2) Při výkonu dohledu nad činností exportní
pojišťovny se Česká národní banka řídí příslušnými
ustanoveními zákona upravujícího pojišťovnictví tý-
kající se dohledu nad činností tuzemské pojišťovny
a tuzemské zajišťovny, nestanoví-li tento zákon ji-
nak.

(3) Ustanovení zákona upravujícího pojišťov-
nictví týkající se zavedení nucené správy, převodu
pojistného kmene nebo jeho části, převodu kmene
zajišťovacích smluv nebo jeho části, odnětí povolení
tuzemské pojišťovně a tuzemské zajišťovně, přeměně
tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny
a ustanovení k soupojištění v rámci členských států
se na činnost exportní pojišťovny nepoužijí.

§ 4c

Vyloučení působnosti zákona
o finančních konglomerátech

Na činnost exportní pojišťovny se nevztahuje
zákon upravující doplňkový dohled nad bankami,
spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a ob-
chodníky s cennými papíry ve finančních konglome-
rátech.“.

14. V § 6 odst. 1 úvodní část zní:

„(1) Provozováním podpořeného financování
se pověřuje exportní banka. Podmínkou k provozo-
vání podpořeného financování je, že akcie exportní
banky jsou nejméně ze dvou třetin ve vlastnictví
státu. Stát vykonává svá akcionářská práva prostřed-
nictvím příslušných ministerstev. Pokud tento zákon
nestanoví jinak, vztahují se na exportní banku usta-
novení zvláštních zákonů upravujících bankovnic-
tví9). Stanovy exportní banky musí obsahovat kromě
náležitostí stanovených v obchodním zákoníku“.

15. V § 6 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Ministerstvo financí provádí kontrolu
správnosti stanovení výše dotace požadované
exportní bankou na úhradu jejích ztrát vyplývajících
z provozování podpořeného financování. Za účelem
provedení této kontroly je exportní banka povinna
na žádost Ministerstva financí předložit údaje a do-
kumenty vztahující se ke konkrétním obchodním
případům, včetně údajů týkajících se tvorby oprav-
ných položek, a k operacím na finančním trhu, po-
případě umožnit Ministerstvu financí přístup k tako-
vým dokladům uchovávaným pouze v elektronické
podobě, jakož i poskytnout Ministerstvu financí při
provádění kontroly potřebnou součinnost. Osoby
provádějící kontrolu jsou povinny zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se
v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti dozvě-
děly.“.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako od-
stavce 6 až 9.

16. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ ; v případě poklesu hodnoty pri-
márního kapitálu exportní pojišťovny pod výši podle
§ 4a odst. 3 nebo pod výši minimálního kapitálového
požadavku doplní Ministerstvo financí do 6 měsíců
ode dne, kdy obdrželo písemnou žádost exportní
pojišťovny o doplnění kapitálu, aktiva exportní po-
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jišťovny v takové výši, aby po uplynutí této lhůty
bylo zajištěno krytí solventnostního kapitálového
požadavku podle § 4a odst. 3 nebo minimálního ka-
pitálového požadavku.“.

17. V § 8 odst. 2 a 3 se slova „písm. b)“ zrušují.

18. V § 8 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Exportní pojišťovna požádá Ministerstvo
financí o navýšení primárního kapitálu podle od-
stavce 1 písm. a) bez zbytečného odkladu poté, co
zjistí, že není dodržována výše primárního kapitálu
ke krytí solventnostního kapitálového požadavku
podle § 4a odst. 3 nebo minimálního kapitálové-
ho požadavku, anebo nařídí-li Česká národní
banka exportní pojišťovně předložit jí ke schválení
ozdravný plán nebo plán krátkodobého financování.
K této žádosti exportní pojišťovna přiloží zdůvod-
nění poklesu jejího primárního kapitálu včetně od-
hadu budoucího vývoje solventnostního kapitálo-
vého požadavku nebo minimálního kapitálového po-
žadavku v nejbližších 3 letech a návrhu opatření ve-
doucích ke snížení jejího rizikového profilu.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Povolení udělené Exportní garanční a pojišťo-
vací společnosti, a. s., k její činnosti podle dosavad-
ních právních předpisů se považuje za povolení udě-
lené podle § 3a zákona č. 58/1995 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Česká národní banka vydá do 6 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona Exportní ga-
ranční a pojišťovací společnosti, a. s., osvědčení, ve
kterém uvede rozsah této pojišťovně uděleného po-
volení k pojišťovací a zajišťovací činnosti. Toto

osvědčení se považuje za listinu o skutečnostech,
které mají být zapsány do obchodního rejstříku.

3. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona a do tohoto dne neukončená, se do-
končí a práva a povinnosti s nimi související se po-
suzují podle dosavadních právních předpisů.

4. Limitu primárního kapitálu podle § 4a
odst. 3 dosáhne exportní pojišťovna nejpozději do
konce roku 2020 v postupných ročních krocích. Mi-
nimální kapitálový požadavek podle zákona upravu-
jícího pojišťovnictví činí k 31. prosinci 2016 12,5 %
a k 31. prosinci 2017 25 % hodnoty solventnostního
kapitálového požadavku.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o bankách

Čl. III

V § 38 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997
Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb.
a zákona č. 254/2008 Sb., se na konci textu písme-
ne e) doplňují slova „anebo zákon o pojišťování a fi-
nancování vývozu se státní podporou“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října
2015, s výjimkou bodů 1, 9 až 13 a čl. II, které na-
bývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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221

ZÁKON

ze dne 12. srpna 2015,

kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o účetnictví

Čl. I

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zá-
kona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona
č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona
č. 410/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 355/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „stanoví v souladu
s právem Evropské unie1)“ nahrazují slovy „zapra-
covává příslušný předpis Evropské unie1), zároveň
navazuje na přímo použitelný předpis Evropské
unie38) a upravuje“ a za slovo „průkaznost“ se vklá-
dají slova „ , rozsah a způsob zveřejňování informací
z účetnictví“.

Poznámky pod čarou č. 1 a 38 znějí:

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU
ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách,
konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících
zprávách některých forem podniků, o změně směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení
směrnic 78/660/EHS a 83/349/EHS.

38) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/
/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování meziná-
rodních účetních standardů, ve znění nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008.“.

2. Poznámky pod čarou č. 1a a 37 se zrušují,
a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

3. Za § 1 se vkládají nové § 1a až 1f, které
včetně nadpisů § 1a, 1b a 1d znějí:

„§ 1a

Subjekty veřejného zájmu

Za subjekt veřejného zájmu se považuje účetní
jednotka se sídlem v České republice, která je

a) uvedena v § 19a odst. 1,

b) bankou podle zákona upravujícího činnost bank
nebo spořitelním a úvěrním družstvem podle
zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěr-
ních družstev,

c) pojišťovnou nebo zajišťovnou podle zákona
upravujícího činnost pojišťoven a zajišťoven,

d) penzijní společností podle zákona upravujícího
důchodové spoření nebo doplňkové penzijní
spoření, nebo

e) zdravotní pojišťovnou.

Kategorie účetních jednotek
a kategorie skupin účetních jednotek

§ 1b

(1) Mikro účetní jednotkou je ta, která k rozva-
hovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených
hraničních hodnot

a) aktiva celkem 9 000 000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účet-
ního období 10.

(2) Malou účetní jednotkou je ta, která není mi-
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kro účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepře-
kračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot

a) aktiva celkem 100 000 000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 200 000 000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účet-
ního období 50.

(3) Střední účetní jednotkou je ta, která není
mikro účetní jednotkou ani malou účetní jednotkou
a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uve-
dených hraničních hodnot

a) aktiva celkem 500 000 000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účet-
ního období 250.

(4) Velkou účetní jednotkou je ta, která k roz-
vahovému dni překračuje alespoň 2 hraniční hod-
noty uvedené v odstavci 3.

(5) Za velkou účetní jednotku se vždy považuje

a) subjekt veřejného zájmu,

b) vybraná účetní jednotka.

§ 1c

(1) Malou skupinou účetních jednotek je ta,
která sestává z konsolidující účetní jednotky a kon-
solidovaných účetních jednotek a která na konsoli-
dovaném základě nepřekračuje k rozvahovému dni
alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot

a) aktiva celkem 100 000 000 Kč,

b) čistý obrat 200 000 000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účet-
ního období 50.

(2) Střední skupinou účetních jednotek je ta,
která není malou skupinou účetních jednotek a se-
stává z konsolidující účetní jednotky a konsolidova-
ných účetních jednotek a která na konsolidovaném
základě nepřekračuje k rozvahovému dni alespoň
2 z uvedených hraničních hodnot

a) aktiva celkem 500 000 000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účet-
ního období 250.

(3) Velkou skupinou účetních jednotek je ta,
která sestává z konsolidující účetní jednotky a kon-
solidovaných účetních jednotek a která na konsoli-

dovaném základě překračuje k rozvahovému dni
alespoň 2 hraniční hodnoty uvedené v odstavci 2.

§ 1d

Vymezení některých pojmů

(1) Aktivy celkem se pro účely tohoto zákona
rozumí úhrn aktiv zjištěný z rozvahy.

(2) Ročním úhrnem čistého obratu se pro účely
tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená o pro-
dejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po
které trvalo účetní období, a vynásobená 12.

(3) Průměrným počtem zaměstnanců se pro
účely tohoto zákona rozumí průměrný přepočtený
evidenční počet zaměstnanců podle metodiky Čes-
kého statistického úřadu.

§ 1e

(1) V prvním účetním období po svém vzniku
nebo zahájení činnosti postupuje účetní jednotka po-
dle právní úpravy pro takovou kategorii účetních
jednotek a kategorii skupin účetních jednotek,
u níž lze důvodně předpokládat, že splní její pod-
mínky k rozvahovému dni prvního účetního období.

(2) Pokud ve dvou po sobě následujících roz-
vahových dnech řádných účetních závěrek účetní
jednotka nebo skupina účetních jednotek překročí
nebo přestane překračovat 2 hraniční hodnoty podle
§ 1b a 1c, změní od počátku bezprostředně následu-
jícího účetního období kategorii účetní jednotky
nebo skupinu účetní jednotky, podle které je stano-
ven rozsah a způsob sestavování účetní závěrky
a konsolidované účetní závěrky.

§ 1f

(1) Účetní jednotka podle § 1 odst. 2 písm. a)
a b) může vést jednoduché účetnictví, pokud

a) není plátcem daně z přidané hodnoty,

b) její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní
období nepřesáhnou 3 000 000 Kč,

c) hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč
a

d) je současně

1. spolkem a pobočným spolkem,

2. odborovou organizací, pobočnou odboro-
vou organizací, mezinárodní odborovou
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organizací a pobočnou mezinárodní odboro-
vou organizací,

3. organizací zaměstnavatelů, pobočnou orga-
nizací zaměstnavatelů, mezinárodní organi-
zací zaměstnavatelů a pobočnou meziná-
rodní organizací zaměstnavatelů,

4. církví a náboženskou společností nebo cír-
kevní institucí, která je právnickou osobou
evidovanou podle zákona upravujícího po-
stavení církví a náboženských společností,
nebo

5. honebním společenstvem.

(2) Účetní jednotky uvedené v odstavci 1 při
vzniku nebo zahájení činnosti mohou vést jednodu-
ché účetnictví, pokud lze důvodně předpokládat, že
splní podmínky podle odstavce 1 k rozvahovému
dni prvního účetního období.

(3) Přestane-li účetní jednotka, která vede jed-
noduché účetnictví, splňovat podmínky pro vedení
jednoduchého účetnictví stanovené v odstavci 1,
vede účetnictví v plném rozsahu, nebo ve zjednodu-
šeném rozsahu v souladu s § 13a, a to od prvního dne
účetního období následujícího po účetním období,
ve kterém účetní jednotka tuto skutečnost zjistila.
S výjimkou ukončení činnosti může tato účetní jed-
notka ukončit vedení účetnictví v plném rozsahu,
nebo ve zjednodušeném rozsahu a zahájit vedení jed-
noduchého účetnictví nejdříve po uplynutí 5 po sobě
následujících účetních období, ve kterých vedla účet-
nictví v plném rozsahu, nebo ve zjednodušeném roz-
sahu.

(4) Celkovými příjmy se pro účely jednodu-
chého účetnictví rozumí úhrn příjmů zjištěný z pře-
hledu o příjmech a výdajích za účetní období. Do
úhrnu příjmů se nezahrnují průběžné položky a pří-
jmy z prodeje dlouhodobého majetku a příjmy na-
hodilé a mimořádné.

(5) Hodnotou majetku se pro účely jednodu-
chého účetnictví rozumí úhrn majetku zjištěný z pře-
hledu o majetku a závazcích sestaveného k rozvaho-
vému dni. Do úhrnu majetku se nezahrnují pohle-
dávky z prodeje dlouhodobého majetku a jejich
úhrady, pohledávky nahodilé a mimořádné a jejich
úhrady.

(6) Způsob přechodu z účetnictví v plném roz-
sahu, nebo ve zjednodušeném rozsahu do jednodu-
chého účetnictví a z jednoduchého účetnictví do

účetnictví v plném rozsahu, nebo ve zjednodušeném
rozsahu stanoví prováděcí právní předpis.“.

4. V § 2 se za slovo „jednotky“ vkládají slova
„ , které vedou účetnictví v plném rozsahu, nebo ve
zjednodušeném rozsahu,“ a za slovo „účtují“ se
vkládají slova „podvojnými zápisy“.

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

„(2) Předmětem jednoduchého účetnictví jsou
výdaje a příjmy, majetek a závazky.“.

6. Poznámka pod čarou č. 1c se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.

7. V § 4 odst. 8 písm. a) se slova „a vyhotovení
výroční zprávy“ nahrazují slovy „ , vyhotovení vý-
roční zprávy a zprávy podle části sedmé“.

8. Poznámka pod čarou č. 1d se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.

9. V § 4 odst. 8 se na konci textu písmene h)
doplňují slova „vedené v plném rozsahu, nebo ve
zjednodušeném rozsahu a metody přechodu z účet-
nictví vedené v plném rozsahu, nebo ve zjednoduše-
ném rozsahu na jednoduché účetnictví“.

10. V § 4 odst. 8 písm. v) se slovo „podniku“
nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

11. V § 4 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno x), které zní:

„x) použití metod výpočtu technických rezerv.“.

12. V § 4 odst. 12 se slovo „společnostech2)“
nahrazuje slovem „korporacích“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

13. Poznámky pod čarou č. 3 až 6 se zrušují,
a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

14. V § 7 odst. 1 se slovo „sestavená“ nahrazuje
slovy „byla sestavena“, za slovo „základě“ se vklá-
dají slova „srozumitelně a“ a na konci textu odstavce
se doplňují slova „tak, aby na jejím základě mohla
osoba, která tyto informace využívá (dále jen „uži-
vatel“), činit ekonomická rozhodnutí“.

15. V § 7 odst. 6 se věta poslední nahrazuje vě-
tou „Účetní jednotky mohou provádět vzájemné
zúčtování jen v případech upravených účetními me-
todami a jsou-li zúčtovávané částky, ve výši ocenění
neupraveném o položky podle § 26 odst. 3, uvedeny
v příloze v účetní závěrce.“.
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16. V § 9 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,
pokud dále není stanoveno jinak, může účetní jed-
notka, pokud

a) tak u příspěvkové organizace rozhodne její zři-
zovatel, nebo

b) je malou účetní jednotkou nebo mikro účetní
jednotkou a nemá povinnost mít účetní závěrku
ověřenou auditorem.

(4) Z účetních jednotek podle odstavce 3
písm. b), které jsou účetními jednotkami podle § 1
odst. 2 písm. a) a b), může vést účetnictví ve zjedno-
dušeném rozsahu ta účetní jednotka, která je

a) spolkem, pobočným spolkem,

b) odborovou organizací, pobočnou odborovou
organizací, mezinárodní odborovou organizací
a pobočnou mezinárodní odborovou organi-
zací,

c) organizací zaměstnavatelů, pobočnou organi-
zací zaměstnavatelů, mezinárodní organizací za-
městnavatelů a pobočnou mezinárodní organi-
zací zaměstnavatelů,

d) církví a náboženskou společností nebo církevní
institucí, která je právnickou osobou evidova-
nou podle zákona upravujícího postavení církví
a náboženských společností,

e) honebním společenstvem,

f) obecně prospěšnou společností,

g) nadačním fondem,

h) ústavem,

i) společenstvím vlastníků jednotek, nebo

j) bytovým a sociálním družstvem.“.

Poznámky pod čarou č. 8 až 10b se zrušují, a to
včetně odkazů na poznámky pod čarou.

17. V § 13a odst. 1 písm. e) se slova „s výjim-
kou § 27 odst. 3 při přeměně bytových družstev“
zrušují.

18. Poznámky pod čarou č. 11a a 11b se zru-
šují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

19. Za § 13a se vkládá nový § 13b, který včetně
nadpisu zní:

„§ 13b

Jednoduché účetnictví

(1) Účetní jednotky v jednoduchém účetnictví
vedou účetní knihy, kterými jsou

a) peněžní deník,

b) kniha pohledávek a kniha závazků,

c) pomocné knihy o ostatních složkách majetku.

(2) Peněžní deník obsahuje alespoň informace o

a) peněžních prostředcích v hotovosti a peněžních
prostředcích na účtech zejména v bankách, spo-
řitelních a úvěrních družstvech,

b) příjmech a výdajích skutečně přijatých či zapla-
cených v účetním období,

c) průběžných položkách, za které se považují po-
hyby peněžních prostředků, které nejsou ko-
nečným příjmem nebo výdajem podle písme-
ne b).

(3) Účetní jednotky v jednoduchém účetnictví
sestavují přehled o majetku a závazcích a přehled
o příjmech a výdajích (dále jen „přehled“). Přehled
sestaví účetní jednotka nejpozději do 6 měsíců po
skončení účetního období. Na tento přehled se pou-
žijí § 18 odst. 3, § 19 odst. 1 a 2, § 29 odst. 1 a § 31
odst. 2 písm. a) obdobně.

(4) Účetní jednotky v jednoduchém účetnictví
neuplatňují hospodářský rok a dále nepoužijí § 1b až
1e, § 14, § 18 odst. 1, 2 a 4, § 24 odst. 6 písm. b)
s výjimkou způsobu oceňování peněžních pro-
středků, § 25 odst. 3, § 26, § 27 a § 28 odst. 6.
Ostatní ustanovení tohoto zákona použijí účetní jed-
notky v jednoduchém účetnictví tak, aby bylo v sou-
ladu se smyslem, účelem a metodami stanovenými
pro jednoduché účetnictví a aby přehledy sestavené
podle odstavce 3 poskytly ucelenou informaci o pří-
jmech, výdajích, stavu majetku a závazcích účetní
jednotky.

(5) Uplatnění postupu podle odstavců 3 a 4 se
nepovažuje za porušení § 7 odst. 1 a 2.

(6) Obsahové vymezení účetních knih, uspořá-
dání, členění, označení a obsahové vymezení polo-
žek přehledů a metody v jednoduchém účetnictví
stanoví prováděcí právní předpis.“.

20. Poznámka pod čarou č. 11c se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.

21. V § 18 odst. 1 písm. c) se za slova „§ 19
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odst. 5“ vkládají slova „a 6“ a část věty za střední-
kem včetně středníku se zrušuje.

22. V § 18 odst. 1 se závěrečná část ustanovení
zrušuje.

23. V § 18 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Účetní závěrka obchodních společností za-
hrnuje i přehled o peněžních tocích a přehled o změ-
nách vlastního kapitálu. Účetní jednotky uvedené
v § 1a písm. b) až d) přehled o peněžních tocích
nesestavují. Malé účetní jednotky a mikro účetní jed-
notky nejsou povinny sestavovat přehled o peněžních
tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Vy-
brané účetní jednotky sestavují přehled o peněžních
tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu vždy,
pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně před-
cházející účetní období splní obě hodnoty uvedené
v § 20 odst. 1 písm. c) bodech 1 a 2.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.

24. V § 18 odst. 3 písmeno a) zní:

„a) u účetních jednotek podle § 1 odst. 2 písm. a) až
c) a § 1 odst. 2 písm. i) až l) obchodní firmu
nebo název a sídlo; u účetních jednotek podle
§ 1 odst. 2 písm. d) až h) obchodní firmu nebo
jméno, bydliště a sídlo, liší-li se od bydliště,“.

25. V § 18 odst. 3 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , a v souladu se zákonem upravují-
cím veřejné rejstříky právnických a fyzických osob
(dále jen „veřejný rejstřík“) informaci o zápisu do
veřejného rejstříku uváděnou na obchodních listi-
nách“.

26. V § 18 odst. 3 se na konci písmene c) do-
plňují slova „případně informaci o tom, že účetní
jednotka je v likvidaci,“.

27. V § 18 odst. 4 se slovo „zjednodušeném“

nahrazuje slovem „zkráceném“ a slova „s výjimkou
akciových společností, které sestavují účetní závěrku
v plném rozsahu“ se zrušují.

28. V § 18 se doplňují odstavce 5 a 6, které
znějí:

„(5) Prováděcí právní předpis stanoví pro jed-
notlivé skupiny účetních jednotek podle kategorií
účetních jednotek rozsah a způsob sestavení účetní
závěrky v plném rozsahu a ve zkráceném rozsahu.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví pro jed-
notlivé skupiny účetních jednotek podle kategorií
účetních jednotek vysvětlující a doplňující informa-
ce, které jsou účetní jednotky povinny uvádět v pří-
loze v účetní závěrce.“.

29. V § 19 odstavec 5 zní:

„(5) V účetnictví běžného účetního období
musí být k rozvahovému dni zohledněn dopad udá-
lostí, které nastaly do konce rozvahového dne, i když
se informace o těchto událostech staly účetní jed-
notce známými až mezi rozvahovým dnem a oka-
mžikem sestavení účetní závěrky.“.

30. V § 19 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) V případě významných událostí, které na-
staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení
účetní závěrky, jsou důsledky těchto událostí po-
psány a jejich ekonomické dopady kvantifikovány
v příloze v účetní závěrce.“.

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

31. V § 19 odst. 7 se věta pátá nahrazuje větami
„Informace se považuje za významnou, jestliže je
o ní možné předpokládat, že by její neuvedení nebo
chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek uživatele,
přičemž významnost jednotlivých informací se po-
suzuje v souvislosti s jinými obdobnými informa-
cemi. U vybraných účetních jednotek podle § 1
odst. 3, s výjimkou zdravotních pojišťoven, se pova-
žuje za významnou též informace o ocenění nehmot-
ného majetku ve výši nad 60 000 Kč a u samostatných
hmotných movitých věcí nebo souboru hmotných
movitých věcí ve výši nad 40 000 Kč.“.

Poznámka pod čarou č. 11d se zrušuje, a to včetně
odkazů na poznámku pod čarou.

32. Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.

33. V § 19a odst. 1 a § 23a odst. 1 se za slovo
„emitentem“ vkládá slovo „investičních“.

34. Poznámky pod čarou č. 35 a 36 se zrušují,
a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

35. V § 19a odst. 2 se za slova „došlo k přijetí“
vkládá slovo „investičních“, za slova „v němž k při-
jetí“ se vkládá slovo „investičního“ a za slovo „byly“
se vkládá slovo „investiční“.
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36. V § 19a odst. 3 se za slovo „Pokud“ a za
slovo „němž“ vkládá slovo „investiční“.

37. V § 19a odst. 5 se za slovo „Pokud“, za
slovo „němž“ a za slovo „kdy“ vkládá slovo „inves-
tiční“ a za slovo „nového“ a za slovo „tohoto“ se
vkládá slovo „investičního“.

38. V § 19a odst. 6 se za slovo „přijetí“ vkládá
slovo „investičního“.

39. V § 20 odstavec 1 zní:

„(1) Řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku
jsou povinny mít ověřenou auditorem, kterého
účetní jednotka určí způsobem stanoveným v zákoně
upravujícím činnost auditorů, účetní jednotky, kte-
rým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis,
a dále

a) velké účetní jednotky s výjimkou vybraných
účetních jednotek, které nejsou subjekty veřej-
ného zájmu,

b) střední účetní jednotky,

c) malé účetní jednotky, pokud jsou akciovými
společnostmi nebo svěřenskými fondy podle
občanského zákoníku a k rozvahovému dni
účetního období, za nějž se účetní závěrka ově-
řuje, a účetního období bezprostředně předchá-
zejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň
jednu z uvedených hodnot

1. aktiva celkem 40 000 000 Kč,

2. roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč,

3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu
účetního období 50,

d) ostatní malé účetní jednotky, pokud k rozvaho-
vému dni účetního období, za nějž se účetní
závěrka ověřuje, a účetního období bezpro-
středně předcházejícího, překročily nebo již do-
sáhly alespoň 2 hodnoty uvedené v písmeni c)
bodech 1 až 3.“.

40. V § 20 odst. 2 se na konci písmene c) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

41. V § 21 odst. 1 se slova „uvedené v § 20
odst. 1 písm. a) až d)“ nahrazují slovy „ , které mají
povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem,“.

42. V § 21 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:

„d) o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů,“.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písme-
na e) až g).

43. V § 21 odst. 2 písm. f) se slova „organizační
složku podniku“ nahrazují slovy „pobočku nebo ji-
nou část obchodního závodu“.

44. V § 21 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Střední účetní jednotky, malé účetní jed-
notky a mikro účetní jednotky neuvádějí ve výroč-
ní zprávě nefinanční informace podle odstavce 2
písm. a) až f).“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako od-
stavce 4 až 7.

45. V § 21 odst. 4 úvodní části ustanovení se
slovo „instrumenty4)“ nahrazuje slovem „nástroje“.

46. V § 21 odst. 4 písm. a) se slovo „společ-
nosti“ nahrazuje slovy „účetní jednotky“.

47. V § 21 odst. 6 se slova „uvedené v § 20
odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „ , kterým povin-
nost mít účetní závěrku ověřenou auditorem stanoví
zvláštní právní předpis,“.

48. V § 21 odst. 7 se slova „předmětem ověření
je soulad výroční zprávy s účetní závěrkou“ nahra-
zují slovy „předmět ověření je stanoven zákonem
upravujícím činnost auditorů“.

49. V § 21 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Součástí výroční zprávy nebo obdobného
dokumentu podle zvláštních právních předpisů
u účetních jednotek uvedených v § 1f, které se za-
pisují do veřejného rejstříku, je i přehled o majetku
a závazcích.“.

50. Poznámky pod čarou č. 13a, 13b a 14 se
zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

51. V § 21a odst. 1 větě první se slovo „i“ na-
hrazuje slovy „nebo přehled o majetku a závaz-
cích a“, slovo „její“ se nahrazuje slovem „jejich“
a slovo „obchodního“ se zrušuje.

52. V § 21a odst. 1 větě druhé se slova „(§ 18
odst. 3)“ nahrazují slovy „(§ 18 odst. 4) a v případě
účetních jednotek, které mají povinnost mít účetní
závěrku ověřenou auditorem, v rozsahu a znění, ve
kterém byla ověřena auditorem“.

53. V § 21a odst. 2 se slova „uvedené v § 20
zveřejňují“ nahrazují slovy „ , které mají povinnost
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mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejní“,
slova „ , a to ve lhůtě“ se zrušují a slova „lhůtu jinou,
nejpozději však do konce bezprostředně následují-
cího účetního období“ se nahrazují slovy „jinak, nej-
později však do 12 měsíců od rozvahového dne zve-
řejňované účetní závěrky“.

54. Poznámky pod čarou č. 15 a 16 se zrušují,
a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

55. V § 21a odst. 4 větě první se slova „do ob-
chodního“ nahrazují slovy „do veřejného“, slova
„obchodního rejstříku podle zvláštního právního
předpisu17)“ se nahrazují slovy „nejpozději v době
stanovené v odstavci 2“ a ve větě druhé se slovo „ob-
chodního“ nahrazuje slovem „veřejného“.

Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.

56. V § 21a odst. 6 se slova „ověřování podle
§ 20“ nahrazují slovy „mít účetní závěrku ověřenou
auditorem“.

57. Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.

58. V § 21a odstavec 8 zní:

„(8) Odstavce 1 až 7 platí pro konsolidovanou
účetní závěrku, výroční zprávu, zprávu o platbách
a konsolidovanou zprávu o platbách podle části
sedmé obdobně.“.

59. V § 21a se doplňují odstavce 9 a 10, které
znějí:

„(9) Malé účetní jednotky a mikro účetní jed-
notky, které nemají povinnost mít účetní závěrku
ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz
zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví
zvláštní právní předpis.

(10) Jestliže účetní jednotka prezentuje vybrané
údaje ze své účetní závěrky, uvede, že se jedná pouze
o vybrané údaje z účetní závěrky a informaci o tom,
kde je účetní závěrka uložena. K těmto vybraným
údajům se nepřikládá zpráva auditora o ověření
účetní závěrky. Místo této zprávy uvede účetní jed-
notka druh výroku auditora k účetní závěrce a odkaz
na jakékoli záležitosti, na něž auditor zvláštním způ-
sobem upozornil.“.

60. Pod označení § 22 se vkládá nadpis „Kon-
solidovaná účetní závěrka“.

61. V § 22 odst. 5 se slova „podniku podle

zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy
„účetní jednotky“.

62. V § 22 odst. 6 se za slova „§ 22a“ vkládají
slova „ , 22aa“.

63. Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámky pod čarou.

64. V § 22 odst. 7 se slovo „společných“ nahra-
zuje slovem „společným“.

65. § 22a zní:

„§ 22a

(1) Malá skupina účetních jednotek nemá po-
vinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku s vý-
jimkou případů, kdy je některá účetní jednotka ve
skupině subjektem veřejného zájmu.

(2) Účetní jednotka, včetně subjektu veřejného
zájmu, nemusí být zahrnuta do konsolidačního
celku, pokud je splněna alespoň jedna z těchto pod-
mínek:

a) v mimořádně výjimečných případech nelze in-
formace nezbytné pro sestavení konsolidované
účetní závěrky v souladu se zákonem získat bez
nepřiměřených nákladů nebo bez zbytečného
zdržení,

b) podíly této účetní jednotky jsou drženy vý-
hradně za účelem jejich následného prodeje,
nebo

c) přísná a dlouhodobá omezení podstatně brání
konsolidující účetní jednotce ve

1. výkonu jejích práv, pokud jde o nakládání
s majetkem nebo o řízení této účetní jed-
notky, nebo

2. výkonu jednotného řízení této účetní jed-
notky, jedná-li se o vztahy vzniklé na zá-
kladě smlouvy uzavřené s účetní jednotkou
nebo na základě zakladatelské či společenské
smlouvy nebo stanov účetní jednotky nebo
skládají-li se správní, řídící či dozorčí orgány
této účetní jednotky a jedné nebo více jiných
účetních jednotek, ve kterých nevykonává
vliv, převážně ze stejných osob vykonávají-
cích funkci během účetního období až do se-
stavení konsolidované účetní závěrky.

(3) Konsolidující účetní jednotka nemá povin-
nost sestavit konsolidovanou účetní závěrku, pokud
konsolidující účetní jednotka ovládá pouze konsoli-
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dované účetní jednotky, jež jsou jednotlivě i v úhrnu
nevýznamné, nebo její konsolidované účetní jed-
notky mohou být vyloučeny z konsolidace podle
odstavce 2.

(4) Pro zahrnutí účetních jednotek pod společ-
ným vlivem do položek konsolidované účetní zá-
věrky se přiměřeně použijí ustanovení odstavců 2
a 3.

(5) Účetní jednotky přidružené nemusejí být
vykázány v položkách konsolidované účetní zá-
věrky, je-li podíl konsolidující účetní jednotky na
vlastním kapitálu účetní jednotky přidružené nevý-
znamný.“.

66. Za § 22a se vkládá nový § 22aa, který zní:

„§ 22aa

(1) Konsolidující účetní jednotka nemá povin-
nost sestavit konsolidovanou účetní závěrku, pokud
je současně konsolidovanou účetní jednotkou za-
hrnutou do konsolidačního celku jiné konsolidující
osoby, která je konsolidující účetní jednotkou nebo
konsolidující zahraniční osobou řídící se právem
členského státu Evropské unie (dále jen „jiná konso-
lidující účetní jednotka“), za předpokladu, že tato
jiná konsolidující účetní jednotka drží

a) veškeré podíly konsolidující účetní jednotky;
k akciím nebo podílům drženým členy správ-
ního, řídícího nebo dozorčího orgánu na zá-
kladě zvláštních právních předpisů, stanov nebo
společenské smlouvy se nepřihlíží,

b) alespoň 90 % podílů konsolidující účetní jed-
notky a nesestavení konsolidované účetní zá-
věrky schválili ostatní akcionáři nebo společníci
konsolidující účetní jednotky, nebo

c) méně než 90 % podílů konsolidující účetní jed-
notky a ostatní akcionáři nebo společníci držící
určitý podíl v konsolidující účetní jednotce ne-
požádali nejpozději 6 měsíců před koncem účet-
ního období o sestavení konsolidované účetní
závěrky konsolidující účetní jednotky; tento
podíl činí celkem alespoň 10 %.

(2) Podle odstavce 1 se postupuje, pokud jsou
současně splněny tyto podmínky:

a) konsolidující účetní jednotka a všechny jí kon-
solidované účetní jednotky jsou konsolidovány
v konsolidované účetní závěrce konsolidačního
celku jiné konsolidující účetní jednotky,

b) konsolidovaná účetní závěrka podle písmene a)
a konsolidovaná výroční zpráva jsou sestaveny
jinou konsolidující účetní jednotkou a jsou ově-
řeny auditorem podle práva státu, kterým se
tato jiná konsolidující účetní jednotka řídí,

c) konsolidovanou účetní závěrku podle písme-
ne a) a konsolidovanou výroční zprávu podle
písmene b) a zprávu auditora odpovědného za
ověření této konsolidované účetní závěrky
a konsolidované výroční zprávy konsolidující
účetní jednotka zveřejní podle § 21a zákona;
tyto účetní záznamy musí být zveřejněny v čes-
kém jazyce a

d) příloha v účetní závěrce konsolidující účetní
jednotky obsahuje název a sídlo jiné konsolidu-
jící účetní jednotky, která konsolidovanou
účetní závěrku podle písmene a) sestavila, a dů-
vody nevytvoření konsolidačního celku.

(3) Požaduje-li se sestavení konsolidované
účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy pro
účely informování zaměstnanců nebo jejich zástupců
podle zvláštního právního předpisu anebo na žádost
správních orgánů nebo soudu pro jejich potřeby,
postup podle odstavců 1 a 2 se nepoužije.

(4) Účetní jednotky stanovené v § 19a od-
stavce 1 až 3 nepoužijí.“.

67. V § 22b odst. 2 se slova „předmětem ově-
ření je soulad konsolidované výroční zprávy s kon-
solidovanou účetní závěrkou“ nahrazují slovy
„předmět ověření je stanoven zákonem upravujícím
činnost auditorů“.

67. V § 23 odst. 3 větě druhé se slova „je tato
konsolidovaná účetní jednotka zahrnuta do konsoli-
dačního celku na základě účetní závěrky jí sestavené
s použitím ustanovení“ nahrazují slovy „jsou pro
sestavení konsolidované účetní závěrky použity jimi
sestavené účetní závěrky podle“.

69. Pod označení § 23b se vkládá nadpis
„Účetní výkazy za Českou republiku“.

70. V § 23b odst. 3 se slova „a k účetním vý-
kazům za dílčí konsolidační celek státu“ zrušují.

71. V § 23b odst. 4 se za slovo „celku“ vkládají
slova „Česká republika“, slovo „dokumenty“ se na-
hrazuje slovy „účetní záznamy“, slovo „celek“ se
nahrazuje slovem „celky“ a slova „účetní jednotce,
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která tyto účetní výkazy sestavuje“ se nahrazují
slovy „podle prováděcích právních předpisů“.

72. V § 23b odst. 5 se za slovo „celku“ vkládají
slova „Česká republika“, slova „stanovení pravidel“
se nahrazují slovy „podmínky významnosti pro za-
hrnutí do konsolidačního celku Česká republika a do
dílčích konsolidačních celků státu, pravidla“, slova
„způsobu a rozsahu“ se nahrazují slovy „způsob
a rozsah“ a slovo „předpis“ se nahrazuje slovem
„předpisy“.

73. V § 24 odst. 1 se za slovo „majetek“ vklá-
dají slova „nebo jeho části“ a slovo „ustanovení“ se
zrušuje.

74. V § 24 odst. 3 písm. a) úvodní části ustano-
vení se slova „podniku či jeho části tvořící samostat-
nou organizační složku“ nahrazují slovy „obchod-
ního závodu, pobočky nebo jiné části obchodního
závodu“.

75. V § 24 odst. 3 písm. a) bodu 1 se slovo
„podniku“ nahrazuje slovy „obchodnímu závodu,
pobočce nebo jiné části obchodního závodu“.

76. V § 24 odst. 4 se za slovo „souboru“ vkládá
slovo „hmotných“.

77. V § 24 se na začátek odstavce 5 vkládá věta
„Prováděcí právní předpis stanoví případy a oka-
mžiky účtování o ocenění jmění vyžadovaném zá-
konem o přeměnách obchodních společností a druž-
stev.“.

78. V § 24 odst. 5 větě druhé se slovo „Účetní“
nahrazuje slovy „Tento předpis dále stanoví účetní“,
slova „upraví prováděcí právní předpis“ se zrušují
a slovo „podniku“ se nahrazuje slovy „obchodního
závodu, pobočky nebo jiné části obchodního zá-
vodu“.

79. V § 24 odst. 8 se slova „ , povolení k pro-
vádění všeobecného zdravotního pojištění20g)“ zru-
šují a slova „Všeobecnou zdravotní pojišťovnu Čes-
ké republiky20k)“ se nahrazují slovy „zdravotní po-
jišťovny“.

Poznámky pod čarou č. 20g a 20k se zrušují.

80. Poznámky pod čarou č. 20a až 20f, 20h, 20j,
36l a 21 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky
pod čarou.

81. V § 25 odst. 3 se za slovo „byly“ vkládají
slova „k rozvahovému dni“.

82. V § 25 odst. 5 písm. c) se slova „část nepří-
mých nákladů, která se vztahuje“ nahrazují slovy
„přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují“
a na konci textu písmene se doplňují slova „ ; do
přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena mate-
riálu a jiných spotřebovaných výkonů a další ná-
klady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou
výrobou nebo jinou činností“.

83. V § 25 odst. 5 písm. d) se za slova „zásob a“
vkládá slovo „u“, slova „činnost a“ se nahrazují
slovy „činnost, popřípadě i přiřaditelné“ a na konci
textu písmene se doplňují slova „ ; do přímých ná-
kladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných
spotřebovaných výkonů a další náklady, které vznik-
nou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou
činností“.

84. V § 26 odst. 3 věta druhá se nahrazuje větou
„Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo ná-
kladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je
k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nasta-
nou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše
nebo okamžik jejich vzniku.“.

85. V § 26 odst. 3 se za větu druhou vkládají
věty „K rozvahovému dni musí rezerva představovat
nejlepší odhad nákladů, které pravděpodobně nasta-
nou, nebo v případě závazků částku, která je zapo-
třebí k vypořádání. Rezervy nesmějí být použity
k úpravám hodnot aktiv.“.

86. V § 26 odst. 3 větě páté se slova „technické
rezervy nebo“ zrušují.

87. V § 27 odst. 1 písm. a) se slova „pořízených
v primárních emisích“ zrušují.

88. V § 27 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) technické rezervy, jejichž výše se vypočítává
s použitím metod jejich výpočtu podle § 4
odst. 8 u účetních jednotek, které provozují čin-
nost pojištění nebo zajištění podle zvláštních
právních předpisů, kromě veřejného zdravot-
ního pojištění,“.

Poznámka pod čarou č. 22a se zrušuje.

89. V § 27 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) ty části majetku a závazků, které jsou zajištěny
deriváty a v rámci systému zajištění v reálných
hodnotách se považují za zajištěnou položku,“.
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90. Poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.

91. V § 27 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako od-
stavce 3 až 6.

92. V § 27 odst. 3 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ , popřípadě tržní hodnota odvozená
z tržní hodnoty jednotlivých složek aktiv a pasiv,
nelze-li tržní hodnotu pro některé aktivum nebo pa-
sivum zjistit, ale lze ji zjistit pro jednotlivé složky
nebo podobné aktivum či pasivum“.

93. V § 27 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) hodnota vyplývající z obecně uznávaných oce-
ňovacích modelů a technik, pokud tyto oceňo-
vací modely a techniky zajišťují přijatelný od-
had tržní hodnoty,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písme-
na c) a d).

94. V § 27 odst. 3 písm. d) se slova „a b)“ na-
hrazují slovy „až c)“.

95. V § 27 odst. 4 větě třetí se slovo „veden“
nahrazuje slovy „přijat k obchodování“.

96. V § 27 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Oceňování podle odstavců 1 až 6 se nepou-
žije na mikro účetní jednotky; to neplatí pro

a) obchodníky s cennými papíry a pobočky zahra-
ničních obchodníků s cennými papíry,

b) platební instituce, pobočky zahraničních plateb-
ních institucí, instituce elektronických peněz
a pobočky zahraničních institucí elektronických
peněz,

c) investiční společnosti a fondy podle zákona
o investičních společnostech a investičních fon-
dech a

d) fondy podle zákona upravujícího důchodové
spoření nebo doplňkové penzijní spoření.“.

97. V § 28 odst. 1 větě druhé se za slovo „vě-
cem“ vkládají slova „s výjimkou cenných papírů“.

98. Poznámky pod čarou č. 24 až 26 se zrušují,
a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

99. V § 28 odst. 4 se slova „nájmu podniku“
nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu“, slovo

„jeho“ se zrušuje a na konci textu odstavce se do-
plňují slova „obchodního závodu“.

100. V § 28 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Jsou-li náklady na vývoj vykazovány v ak-
tivech rozvahy, je jakékoli vyplácení podílů na zisku
zakázáno, ledaže disponibilní zdroje, z nichž lze ji-
nak vyplácet podíly na zisku a nerozdělený zisk mi-
nulých období, jsou nejméně rovny neodepsané části
nákladů na vývoj.“.

101. Poznámka pod čarou č. 27 se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.

102. V § 30 odst. 7 písm. e) se slova „a zá-
vazků“ zrušují.

103. Poznámky pod čarou č. 28 a 29 se zrušují,
a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

104. Za část šestou se vkládá nová část sedmá,
která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 39
a 40 zní:

„ČÁST SEDMÁ

ZPRÁVA O PLATBÁCH ORGÁNŮM SPRÁVY
ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE

NEBO TŘETÍ ZEMĚ

§ 32a

Rozsah působnosti

(1) Zprávu o platbách orgánům správy člen-
ského státu Evropské unie nebo třetí země (dále
jen „zpráva o platbách“) sestavuje k rozvahovému
dni velká účetní jednotka, včetně subjektu veřejného
zájmu, s výjimkou vybrané účetní jednotky, činná
v těžebním průmyslu, která vykonává jakoukoli
činnost související s průzkumem, vyhledáváním,
objevováním, rozvojem a těžbou ložisek nerostů,
ropy, zásob zemního plynu či jiných látek v souladu
s příslušným nařízením Evropské unie39), a velká
účetní jednotka, včetně subjektu veřejného zájmu,
s výjimkou vybrané účetní jednotky, činná v odvětví
těžby dřeva v původních lesích, která vyvíjí činnosti
uvedené v příslušném nařízení Evropské unie40).

(2) Zpráva podle odstavce 1 se sestavuje v čes-
kém jazyce a hodnotové údaje v této zprávě se uvá-
dějí v jednotkách české měny.

(3) Povinnost sestavovat zprávu podle od-
stavce 1 se nevztahuje na účetní jednotku, která je

Sbírka zákonů č. 221 / 2015Částka 92 Strana 2721



konsolidovanou účetní jednotkou nebo konsolidující
účetní jednotkou, která je současně konsolidovanou
účetní jednotkou konsolidačního celku jiné konsoli-
dující osoby, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) konsolidující účetní jednotka nebo jiná konso-
lidující osoba se řídí právem České republiky
nebo jiného členského státu Evropské unie a

b) platby odváděné touto účetní jednotkou orgá-
nům správy členského státu Evropské unie
nebo třetí země jsou zahrnuty do konsolido-
vané zprávy, kterou sestavuje konsolidující
účetní jednotka nebo jiná konsolidující osoba
v souladu s § 32c nebo obdobným předpisem
jiného členského státu Evropské unie.

(4) Orgánem správy se rozumí pro účely této
části zákona jakýkoli ústřední, regionální či místní
orgán správy členského státu nebo třetí země; za-
hrnuje rovněž jakýkoli útvar bez právní osobnosti,
agenturu nebo osobu, ve které tento orgán správy
uplatňuje rozhodující vliv.

(5) Projektem se rozumí provozní činnosti,
které jsou upraveny jedinou smlouvou, licencí, ujed-
náním o nájmu, koncesí nebo podobnými právními
dohodami a které představují základ pro platební zá-
vazky vůči orgánům správy uvedeným v odstavci 4;
je-li však více takových dohod zásadním způsobem
provázáno, považuje se za projekt takový soubor
dohod.

(6) Platbou se rozumí částka, která byla uhra-
zena, ať už formou peněžitého či nepeněžitého
plnění, za činnosti uvedené v odstavci 1, přičemž se
jedná o následující

a) část produkce odváděná jako naturální plnění,

b) daň, poplatek a jiné obdobné peněžité plnění
placené z výnosů, výroby nebo zisku, s výjim-
kou spotřební daně, daně z přidané hodnoty,
daně z příjmů fyzických osob nebo daně z pro-
deje,

c) podíl na zisku,

d) úplata za uzavření smlouvy, objevení ložiska
nebo těžební lokality a výrobu nebo těžbu,

e) licenční poplatek, nájemné, plnění za licence
a koncese a

f) platba za zlepšení infrastruktury.

§ 32b

Obsah zprávy o platbách

(1) Ve zprávě o platbách se uvedou následující
informace týkající se činností uvedených v § 32a
odst. 1 za příslušné účetní období:

a) celková výše plateb, jež byly odvedeny jednot-
livým orgánům správy podle § 32a odst. 4,

b) celková výše plateb v členění podle druhů uve-
dených v § 32a odst. 6, které byly odvedeny
jednotlivým orgánům správy podle § 32a
odst. 4,

c) pokud jsou tyto platby přiřazeny k určitému
projektu, celková výše plateb v členění podle
druhů uvedených v § 32a odst. 6, které byly
odvedeny za každý takový projekt, a celková
výše plateb za každý takový projekt.

(2) Ve zprávě o platbách se neuvádí platba, ať
již byla provedena jednorázově nebo jako řada sou-
visejících plateb, jejíž výše za účetní období nepře-
sahuje částku 2 600 000 Kč.

(3) Informace o platbách odvedených účetní
jednotkou týkající se povinností uložených na
úrovni vnitřního útvaru účetní jednotky je možné
uvádět na nejnižší možné úrovni vnitřního útvaru
účetní jednotky.

(4) Pokud se odvádějí nepeněžitá plnění, uvádí
se jejich hodnota, a tam, kde je to vhodné, i objem
nepeněžitého plnění. V komentáři ke zprávě účetní
jednotka vysvětlí, jak byla tato hodnota určena.

(5) Při uvádění informací o platbách se zohlední
věcná podstata než forma dotčené platby nebo čin-
nosti. Platby a činnosti nesmějí být uměle rozdělo-
vány ani slučovány s cílem vyhnout se povinnosti
tuto zprávu sestavit.

§ 32c

Konsolidovaná zpráva o platbách

(1) Účetní jednotky uvedené v § 32a odst. 1 se-
stavují konsolidvanou zprávu o platbách s obsahem
podle § 32b, je-li daná konsolidující účetní jednotka
povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.

(2) Konsolidující účetní jednotka se rovněž po-
važuje za činnou v těžebním průmyslu nebo v odvět-
ví těžby dřeva v původních lesích, je-li v těžebním
průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva v původních
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lesích činná některá z jejích konsolidovaných účet-
ních jednotek.

(3) Konsolidovaná zpráva o platbách zahrnuje
pouze platby vyplývající z činností v těžebním prů-
myslu nebo v odvětví těžby dřeva v původních le-
sích.

(4) Povinnost sestavovat konsolidovanou zprá-
vu o platbách uvedená v odstavci 1 neplatí pro

a) konsolidující účetní jednotku malé nebo střední
skupiny, není-li některá účetní jednotka ve sku-
pině subjektem veřejného zájmu, nebo

b) konsolidující účetní jednotku, která je zároveň
konsolidovanou účetní jednotkou v některém
z členských států.

(5) Účetní jednotky uvedené v § 32a nemusejí
být zahrnuty do konsolidované zprávy o platbách,
pokud je splněna alespoň jedna z podmínek uvede-
ných v § 22a odst. 2 a 3.

(6) Výjimky podle odstavce 5 se použijí pouze
v případě, že je jich využíváno i pro účely sestavení
konsolidované účetní závěrky.

§ 32d

Zveřejňování

(1) Zpráva o platbách uvedená v § 32b a konso-
lidovaná zpráva o platbách uvedená v § 32c se zve-
řejňuje způsobem podle § 21a.

(2) Zpráva o platbách obsahuje rovněž prohlá-
šení statutárního orgánu nebo jiné odpovědné osoby
o tom, že zpráva byla podle jejich nejlepšího vědomí
a schopností sestavena a zveřejněna v souladu s poža-
davky tohoto zákona.

§ 32e

Kritéria rovnocennosti

Účetní jednotky uvedené v § 32a odst. 1, které
sestavují a zveřejňují zprávu o platbách v souladu
s požadavky státu, který není členem Evropské unie,
jež byly Evropskou komisí vyhodnoceny jako rov-
nocenné požadavkům podle této části, jsou osvobo-
zeny od plnění požadavků této části, s výjimkou po-
vinnosti zveřejnit zprávu o platbách konsolidující
osoby; zpráva o platbách musí být zveřejněna v čes-
kém jazyce.

39) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/

/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statis-
tická klasifikace ekonomických činností NACE Revi-
ze 2, sekce B, oddíly 05 až 08 přílohy I.

40) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/
/2006, sekce A, oddíl 02 skupina 02.2 přílohy I.“.

Dosavadní část sedmá se označuje jako část osmá.

105. Poznámky pod čarou č. 30, 30a a 31 se
zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

106. V § 37 odstavec 1 zní:

„(1) Účetní jednotka, která není podnikatelem,
se dopustí přestupku tím, že

a) nevede účetnictví podle § 4 odst. 2 až 6,

b) nesestaví účetní závěrku podle § 6 odst. 4,

c) nesestaví účetní závěrku ke dni stanovenému
v § 19 odst. 1,

d) nevyhotoví výroční zprávu podle § 21 odst. 1
až 6,

e) vede účetnictví v rozporu s § 7 odst. 1 a 2,

f) vede účetnictví v rozporu s § 8 odst. 2,

g) jí sestavená účetní závěrka neobsahuje všechny
povinné součásti uvedené v § 18 odst. 1 nebo 2,

h) v rozporu s § 20 odst. 1 nemá účetní závěrku
ověřenou auditorem,

i) v rozporu s § 21 odst. 7 nemá výroční zprávu
ověřenou auditorem,

j) nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu
podle § 21a, nebo

k) v rozporu s § 31 neuschová účetní záznamy.“.

107. V § 37 odst. 2 písm. a) se slova „podle § 20
odst. 1 písm. a) bodu 1“ zrušují a slova „a b)“ se
nahrazují slovy „až d)“.

108. V § 37 odst. 2 písm. b) se slova „podle § 20
odst. 1 písm. a) bodu 1“ zrušují a slova „c) až h)“ se
nahrazují slovy „e) až k)“.

109. Nadpis § 37a se zrušuje.

110. V § 37a odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Účetní jednotka neuvedená v § 37 nebo
osoba odpovědná za vedení účetnictví podle tohoto
zákona se dopustí správního deliktu tím, že

a) nevede účetnictví podle § 4 odst. 1,

b) nesestaví účetní závěrku podle § 6 odst. 4,

c) nesestaví účetní závěrku ke dni stanovenému
v § 19 odst. 1,
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d) nevyhotoví výroční zprávu podle § 21 odst. 1
až 6,

e) vede účetnictví v rozporu s § 7 odst. 1 a 2,

f) vede účetnictví v rozporu s § 8 odst. 2,

g) jí sestavená účetní závěrka neobsahuje všechny
povinné součásti uvedené v § 18 odst. 1 nebo 2,

h) v rozporu s § 19a odst. 1 nepoužije pro účto-
vání a sestavení účetní závěrky mezinárodní
účetní standardy,

i) v rozporu s § 20 odst. 1 nemá účetní závěrku
ověřenou auditorem,

j) v rozporu s § 21 odst. 7 nemá výroční zprávu
ověřenou auditorem,

k) nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu
podle § 21a,

l) nezveřejní zprávu o platbách podle § 32d,

m) nesestaví účetní výkazy za dílčí konsolidační
celek státu nebo účetní výkazy za Českou repu-
bliku podle § 23b,

n) v rozporu s § 31 neuschová účetní záznamy,

o) nezajistí podmínky pro předávání účetních zá-
znamů do centrálního systému účetních infor-
mací státu způsobem stanoveným prováděcím
právním předpisem vydaným podle § 4 odst. 8
a § 23b odst. 5, nebo

p) nepředá účetní záznam do centrálního systému
účetních informací státu způsobem stanoveným
prováděcím právním předpisem vydaným podle
§ 4 odst. 8 a § 23b odst. 5.

(2) Konsolidující účetní jednotka se dopustí
správního deliktu tím, že

a) nesestaví konsolidovanou účetní závěrku podle
§ 6 odst. 4,

b) nesestaví konsolidovanou účetní závěrku ke dni
stanovenému v § 23 odst. 2,

c) nevyhotoví konsolidovanou výroční zprávu po-
dle § 22b odst. 2,

d) nesestaví konsolidovanou zprávu o platbách po-
dle § 32c,

e) jí sestavená konsolidovaná účetní závěrka neob-
sahuje všechny povinné součásti podle § 18
odst. 1 nebo 2,

f) v rozporu s § 22 odst. 1 nemá konsolidovanou
účetní závěrku ověřenou auditorem,

g) v rozporu s § 22b odst. 2 nemá konsolidovanou
výroční zprávu ověřenou auditorem,

h) nezveřejní konsolidovanou účetní závěrku nebo
konsolidovanou výroční zprávu podle § 21a,

i) nesestaví konsolidovanou zprávu o platbách po-
dle § 32d, nebo

j) v rozporu s § 23a odst. 1 nepoužije pro sesta-
vení konsolidované účetní závěrky mezinárodní
účetní standardy.“.

Poznámka pod čarou č. 34 se zrušuje.

111. V § 37a se za odstavec 2 vkládá nový od-
stavec 3, který zní:

„(3) Účetní jednotka, která vede jednoduché
účetnictví, se dopustí správního deliktu tím, že

a) nevede jednoduché účetnictví podle § 4 odst. 1,

b) nesestaví přehledy v rozsahu a ve lhůtě podle
§ 13b odst. 3,

c) jí zpracované přehledy neobsahují veškeré údaje
podle § 18 odst. 3,

d) nesestaví přehledy ke dni stanovenému v § 19
odst. 1 a 2,

e) vede jednoduché účetnictví v rozporu s § 8
odst. 2,

f) v rozporu s § 31 neuschová účetní záznamy,
nebo

g) nezveřejní přehled o majetku a závazcích, vý-
roční zprávu nebo obdobný dokument podle
§ 21a odst. 1.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

112. V § 37a odst. 4 písm. a) se slova „podle
§ 20 odst. 1 písm. a) bodu 1“ zrušují a slova „ , b)
a f)“ se nahrazují slovy „až d) nebo h)“.

113. V § 37a odst. 4 písm. b) se slova „podle
§ 20 odst. 1 písm. a) bodu 1“ zrušují a slova „c)
až e) a g) až j)“ se nahrazují slovy „e) až g) nebo i)
až n)“.

114. V § 37a odst. 4 písm. c) se slova „podle
§ 22a odst. 1 bodu 1“ zrušují.

115. V § 37a odst. 4 písm. d) se slova
„písm. k)“ nahrazují slovy „písm. o) nebo p)“.

116. V § 37a se na konci odstavce 4 tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která
znějí:

„e) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 3 písm. a) až d),
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f) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 3 písm. e) až g).“.

117. V § 37ab odst. 1 se slova „na ní“ zrušují.

118. V § 37b odst. 1 se za slovo „provedení“
vkládají slova „§ 1f odst. 6,“ a za slova „§ 4 odst. 8,“
se vkládají slova „§ 13b odst. 6,“.

119. § 38a se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se
použijí poprvé v účetních obdobích, která započala
v roce 2016 nebo později, pokud není v bodech 2
až 6 stanoveno jinak.

2. Účetní jednotky, které se zapisují do veřej-
ného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku
ověřenu auditorem, zveřejňují účetní závěrku a vý-
roční zprávu za účetní období, které započalo v roce
2014, jejich uložením do sbírky listin nejpozději do
31. března 2016.

3. Účetní jednotky, které se zapisují do veřej-
ného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku
ověřenu auditorem, zveřejňují účetní závěrku a vý-
roční zprávu za účetní období, které započalo v roce
2015, jejich uložením do sbírky listin nejpozději do
30. listopadu 2017.

4. V účetním období, které započalo v roce
2016, postupuje účetní jednotka podle právní úpravy
pro takovou kategorii účetních jednotek a kategorii
skupin účetních jednotek, jejíž podmínky naplnila
k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího
účetního období.

5. Účetní jednotky, které ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona jsou mikro účetními jednotkami
s výjimkou obchodníků s cennými papíry, poboček
zahraničních obchodníků s cennými papíry, plateb-
ních institucí, poboček zahraničních platebních insti-
tucí, institucí elektronických peněz, poboček zahra-
ničních institucí elektronických peněz, společností
a fondů podle zákona o investičních společnostech
a investičních fondech a fondů podle zákona upra-
vujícího důchodové spoření nebo doplňkové pen-
zijní spoření, a přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona používaly oceňování majetku reálnou hod-
notou podle § 27 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-

kona, pokračují v účtování a vykazování majetku
oceňovaného reálnou hodnotou podle zákona
č. 563/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, až do vyřazení tohoto ma-
jetku.

6. Řízení o uložení pokuty podle zákona
č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, zahájené přede dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne ne-
skončené, se dokončí a práva a povinnosti s ním sou-
visející se posuzují podle zákona č. 563/1991 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, není-li právní úprava uvedená v zákoně
č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, pro účetní jednotku vý-
hodnější.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. III

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb.,
zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zá-
kona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona
č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona
č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona
č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona
č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona
č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona
č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona
č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona
č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona
č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona
č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona
č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona
č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zá-
kona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona
č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona
č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona
č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona
č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona
č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona
č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona
č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona

Sbírka zákonů č. 221 / 2015Částka 92 Strana 2725



č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona
č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona
č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona
č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona
č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona
č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona
č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona
č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona
č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona
č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona
č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona
č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona
č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona
č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona
č. 84/2015 Sb. a zákona č. 127/2015 Sb., se mění
takto:

1. V § 23 odst. 3 písm. a) se na konci bodu 19
doplňuje bod 20, který zní:

„20. částku ve výši zrušené rezervy na naklá-
dání s elektroodpadem ze solárních panelů
podle zákona upravujícího rezervy pro
zjištění základu daně z příjmů, o kterou
byl snížen výsledek hospodaření podle od-
stavce 3 písm. c) bodu 10,“.

2. V § 23 odst. 3 písm. c) se na konci bodu 9
tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 10, který
zní:

„10. částku ve výši vytvořené rezervy na naklá-
dání s elektroodpadem ze solárních panelů
podle zákona upravujícího rezervy.“.

3. V § 24 odst. 2 se na konci textu písmene i)
doplňují slova „a s výjimkou rezervy na nakládání
s elektroodpadem ze solárních panelů podle zákona
upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z pří-
jmů“.

4. V § 24 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno zy), které zní:

„zy) nabývací cena cenného papíru při jeho prodeji
poplatníkem daně z příjmů právnických osob,
který je mikro účetní jednotkou s výjimkou
uvedenou v písmenech w) a ze).“.

5. V § 25 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno zr), které zní:

„zr) u poplatníků, kteří jsou účetními jednotkami,
dílčí platba příspěvku na zajištění financování
zpracování, využití a odstranění elektroodpadu
ze solárních panelů uvedených na trh do dne
1. ledna 2013 prováděné provozovatelem ko-
lektivního systému.“.

6. V § 32a odst. 1 se slova „zřizovací výdaje,“
zrušují.

7. V § 32a odst. 4 se slova „ , zřizovací výdaje
60 měsíců“ zrušují.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za
zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a za zdaňovací období, které započalo
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož
i práva a povinnosti s nimi související, se použije
zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.
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2. Ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bod 20, § 23
odst. 3 písm. c) bod 10, § 24 odst. 2 písm. i) a § 25
odst. 1 písm. zr) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce
2015.

3. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. zy) zákona
č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se nepoužije na cenné pa-
píry, které se nadále ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona oceňují reálnou hodnotou.

4. U zřizovacích výdajů zaevidovaných v ma-
jetku poplatníka ve zdaňovacím období započatým
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se po-
užije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o rezervách
pro zjištění základu daně z příjmů

Čl. V

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění
základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993
Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb.,
zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zá-
kona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona
č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákona
č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 2/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona
č. 278/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Tvorbu rezerv může jako výdaj (náklad) na
dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatnit také po-
platník, který vede jednoduché účetnictví, pokud
současně vede prokazatelnou evidenci těchto rezerv,
a to maximálně ve výši stanovené touto prokazatel-
nou evidencí.“.

2. Za § 11 se vkládají nové § 11a až 11c, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 11a

Obecná ustanovení o rezervě na nakládání
s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených

na trh do dne 1. ledna 2013

(1) Rezervu na nakládání s elektroodpadem ze
solárních panelů může vytvářet provozovatel solární
elektrárny, který je povinen podle zákona upravují-
cího odpady zajistit financování zpracování, využití
a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů.

(2) Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze
solárních panelů se tvoří nezávisle na účelově shodné
rezervě vytvářené podle právních předpisů upravují-
cích účetnictví a její tvorba není podmíněna jejím
zaúčtováním. Poplatník je povinen vést evidenci vy-
tvořené rezervy, a to minimálně v rozsahu stanove-
ném pro tvorbu rezerv v předpisech upravujících
účetnictví.

(3) Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze
solárních panelů se tvoří od prvního měsíce toho
zdaňovacího období, ve kterém vznikla provozova-
teli solární elektrárny povinnost úhrady první platby
příspěvku na zajištění financování zpracování, vy-
užití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů
prováděné provozovatelem kolektivního systému,
do okamžiku, kdy by bylo ukončeno odpisování
hmotného majetku, jehož je solární panel součástí,
pokud by jej odpisoval jeho první vlastník podle
§ 30b zákona o daních z příjmů. Při technickém
zhodnocení předmětného hmotného majetku se ob-
dobí tvorby rezervy neprodlužuje.

(4) Pacht, likvidace a insolvenční řízení neza-
kládají povinnost zrušit již vytvořenou rezervu na
nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů
a lze ji tvořit i v průběhu likvidace a v průběhu in-
solvenčního řízení v době trvání účinků prohlášení
konkursu.

(5) Pro účely rezervy na nakládání s elektrood-
padem se za zdaňovací období považuje i období, za
které se podává daňové přiznání.

§ 11b

Výše rezervy na nakládání s elektroodpadem
ze solárních panelů uvedených na trh

do dne 1. ledna 2013

(1) Celková výše rezervy na nakládání s elek-
troodpadem ze solárních panelů je úhrnná částka fi-
nancování, kterou je podle právních předpisů upra-
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vujících odpady povinen provozovatel solární elek-
trárny zajistit ke zpracování, využití a odstranění
elektroodpadu ze solárních panelů prováděnému
provozovatelem kolektivního systému.

(2) Do celkové výše rezervy se nezahrnují
částky, o které byl snížen základ daně z příjmů.

(3) Měsíční rezerva je rovna podílu celkové
výše rezervy a počtu měsíců, které uplynou od
prvního dne zdaňovacího období, ve kterém vznikla
povinnost úhrady první platby příspěvku, do ukon-
čení doby odpisování hmotného majetku, jehož je
solární panel součástí.

(4) Tvorba rezervy za zdaňovací období je sou-
činem částky měsíční rezervy a počtu měsíců v tomto
zdaňovacím období, ve kterých jsou splněny pod-
mínky pro tvorbu rezervy.

§ 11c

Zvláštní ustanovení o rezervě na nakládání
s elektroodpadem ze solárních panelů

uvedených na trh do dne 1. ledna 2013

(1) Zjistí-li poplatník skutečnost odůvodňující
změnu výše rezervy, musí provést úpravu její výše
počínaje zdaňovacím obdobím, v němž tuto skuteč-
nost zjistí.

(2) Dojde-li k likvidaci solárního panelu, zruší
se část rezervy týkající se likvidovaného panelu ve
zdaňovacím období, kdy provozovatel kolektivního
systému předloží finanční vypořádání provozovateli
solární elektrárny, ve kterém toto vyřazení zohled-
ňuje.“.

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti u rezerv za zdaňovací
období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi sou-
visející, se použije zákon č. 593/1992 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

2. Ustanovení § 4 odst. 1 a § 11a až 11c zákona
č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňo-
vací období započaté v roce 2015.

3. Do tvorby rezervy na nakládání s elektrood-
padem ze solárních panelů za zdaňovací období za-

počaté v roce 2015 nebo 2016 lze zahrnout i částku
rezervy připadající na měsíce zdaňovacího období
započatého v roce 2014 nebo 2015, ve kterých jsou
splněny podmínky pro tvorbu rezervy podle zákona
č. 593/1992 Sb., ve znění ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o auditorech

Čl. VII

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně
některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění zá-
kona č. 227/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 52/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona
č. 334/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. a) se slova „řádných a mimořád-
ných účetních závěrek2) nebo konsolidovaných účet-
ních závěrek3), pokud takové ověření vyžaduje jiný
právní předpis; případně ověření mezitímní účetní
závěrky5)“ nahrazují slovy „účetní závěrky nebo
konsolidované účetní závěrky, zda podává věrný
a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu s práv-
ními předpisy a příslušným rámcem účetního výka-
znictví, na jehož základě je účetní závěrka nebo kon-
solidovaná účetní závěrka sestavena“.

Poznámky pod čarou č. 2, 3 a 5 se zrušují.

2. V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písme-
no b), které zní:

„b) ověřením výroční zprávy nebo konsolidované
výroční zprávy ověření, zda údaje obsažené ve
výroční zprávě nebo konsolidované výroční
zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též
předmětem zobrazení v účetní závěrce nebo
konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech vý-
znamných ohledech v souladu s příslušnou
účetní závěrkou nebo konsolidovanou účetní
závěrkou,“.

Dosavadní písmena b) až q) se označují jako písme-
na c) až r).

3. V § 2 se na konci písmene r) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

„s) konsolidující účetní jednotkou účetní jednotka,
která je obchodní společností a je ovládající oso-
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bou, s výjimkou ovládajících osob, které vyko-
návají společný vliv.“.

4. § 2a se včetně nadpisu zrušuje.

5. V § 2b odst. 2 se za slova „akciové společ-
nosti“ vkládají slova „nebo evropské společnosti“.

6. V § 2b odst. 3 se slova „jedná jejím jménem“

nahrazují slovy „ji zastupuje“.

7. V § 20 odst. 1 písm. a) bod 1 zní:

„1. jméno podnikatele, adresu sídla nebo adresu
bydliště, liší-li se od adresy sídla u audito-
vané účetní jednotky, která je fyzickou oso-
bou nebo zahraniční fyzickou osobou, nebo
název a adresu sídla u auditované účetní jed-
notky, která je právnickou osobou, zahra-
niční právnickou osobou, pobočkou nebo
organizační složkou, identifikační číslo oso-
by, je-li účetní jednotce přiděleno a“.

8. V § 20 odst. 1 písm. c) se slova „použitými
právními předpisy a účetními standardy“ nahrazují
slovy „právními předpisy a příslušným rámcem účet-
ního výkaznictví, na jehož základě je účetní závěrka
nebo konsolidovaná účetní závěrka sestavena“.

9. V § 20 odst. 1 písm. d) se slovo „vhodné“
nahrazuje slovem „nezbytné“, za slovo „uvést“ se
vkládají slova „nebo na ně auditor upozornil a pova-
žuje-li takové upozornění za významné“, slova
„a skutečnosti“ se zrušují, slova „časově neomezené-
ho“ se nahrazují slovem „nepřetržitého“ a slova
„z důvodu finanční situace účetní jednotky“ se zru-
šují.

10. V § 20 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e) vyjádření, ve kterém auditor jasně uvede, zda
údaje obsažené ve výroční zprávě nebo konso-
lidované výroční zprávě, které popisují skuteč-
nosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce nebo konsolidované účetní závěrce,
jsou ve všech významných ohledech v souladu
s příslušnou účetní závěrkou nebo konsolidova-
nou účetní závěrkou,

f) vyjádření auditora podle § 20b, provedl-li ta-
kové ověření.“.

11. V § 20 odstavec 2 zní:

„(2) Ověřuje-li auditor účetní závěrku nebo
konsolidovanou účetní závěrku účetní jednotky,

která vyhotovuje výroční zprávu nebo konsolidova-
nou výroční zprávu, je povinen ověřit výroční
zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu.“.

12. V § 20 odst. 5 se slovo „statutární“ zrušuje.

13. V § 20 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Vydává-li auditor zprávu o ověření konso-
lidované účetní závěrky, ke které je přiložena účetní
závěrka konsolidující účetní jednotky, mohou být
zprávy auditora spojeny.“.

14. V § 20a odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) výkonný výbor a prezident Komory pro účely
výkonu činností uložených tímto zákonem,“.

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

15. Za § 20a se vkládá nový § 20b, který včetně
nadpisu zní:

„§ 20b

Další požadavky na ověření výroční zprávy
a konsolidované výroční zprávy

Ověřuje-li auditor výroční zprávu nebo konso-
lidovanou výroční zprávu obchodní společnosti,
auditor

a) se také vyjádří, zda výroční zpráva nebo konso-
lidovaná výroční zpráva byla vypracována
v souladu s právními předpisy,

b) také uvede, zda na základě poznatků a povědomí
o obchodním závodě, k nimž dospěl při pro-
vádění povinného auditu, výroční zpráva nebo
konsolidovaná výroční zpráva neobsahuje vý-
znamné věcné nesprávnosti; dospěje-li k názoru,
že výroční zpráva nebo konsolidovaná výroční
zpráva obsahuje významné věcné nesprávnosti,
uvede jejich povahu.“.

16. Nad označení § 44 se vkládá nadpis „Výbor
pro audit“.

17. § 44 zní:

„§ 44

(1) Subjekt veřejného zájmu zřizuje výbor pro
audit, není-li dále stanoveno jinak. Výbor pro audit
má nejméně 3 členy, nestanoví-li zakladatelské
právní jednání počet vyšší.
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(2) Nejvyšší orgán subjektu veřejného zájmu
jmenuje členy výboru pro audit z nevýkonných
členů kontrolního orgánu nebo z třetích osob. Po-
kud nejvyšší orgán subjektu veřejného zájmu nejme-
nuje členy výboru pro audit nebo nemá-li subjekt
veřejného zájmu nejvyšší orgán, jsou členy výboru
pro audit nevýkonní členové kontrolního orgánu.
Není-li počet nevýkonných členů kontrolního
orgánu dostačující pro naplnění minimálního počtu
členů výboru pro audit, doplní jejich počet třetí oso-
by jmenované kontrolním orgánem. Předseda vý-
boru pro audit musí být nezávislý.

(3) Většina členů výboru pro audit musí být
nezávislá a odborně způsobilá.

(4) Nejméně jeden člen výboru pro audit musí
být osobou, která je nebo byla statutárním audito-
rem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní
praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řád-
ného výkonu funkce člena výboru pro audit, a to
s ohledem na odvětví, ve kterém subjekt veřejného
zájmu působí; tento člen musí být vždy nezávislý.

(5) Odborně způsobilým členem výboru je
kromě osoby uvedené v odstavci 4 ten, kdo nejméně
dva roky

a) zastával výkonnou řídící funkci v účetní jed-
notce, která působí ve stejném odvětví jako sub-
jekt veřejného zájmu, nebo

b) byl odpovědným za výkon funkce řízení rizik,
vyhodnocování souladu činností s právními
předpisy, vnitřního auditu nebo pojistně mate-
matické funkce nebo jiné obdobné funkce.

(6) Subjekt veřejného zájmu zveřejní na svých
internetových stránkách seznam členů výboru pro
audit; u těchto osob uvede takové údaje, které se
zapisují u členů kontrolního orgánu do obchodního
rejstříku.“.

18. Za § 44 se vkládají nové § 44a až 44c, které
znějí:

„§ 44a

(1) Aniž je dotčena odpovědnost členů řídících
nebo kontrolních orgánů nebo jiných osob jmeno-
vaných nejvyšším orgánem subjektu veřejného zá-
jmu, výbor pro audit zejména

a) sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému ří-
zení rizik,

b) sleduje účinnost vnitřního auditu a zajišťuje
jeho funkční nezávislost, je-li funkce vnitřního
auditu zřízena; vnitřní audit je výboru pro audit
v takovém případě funkčně podřízený,

c) sleduje postup sestavování účetní závěrky a kon-
solidované účetní závěrky,

d) doporučuje auditora kontrolnímu orgánu s tím,
že toto doporučení řádně odůvodní,

e) posuzuje nezávislost statutárního auditora a au-
ditorské společnosti a poskytování doplňko-
vých služeb subjektu veřejného zájmu statutár-
ním auditorem a auditorskou společností,

f) sleduje proces povinného auditu.

(2) U subjektu veřejného zájmu navrhuje audi-
torskou společnost nebo statutárního auditora vyko-
návajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na
vlastní účet orgánu příslušnému určit auditora kon-
trolní orgán; přitom zohlední doporučení výboru
pro audit. Navrhne-li kontrolní orgán auditorskou
společnost nebo statutárního auditora vykonávají-
cího auditorskou činnost vlastním jménem a na
vlastní účet jiného, než který byl doporučen výbo-
rem pro audit, je takový návrh povinen orgánu pří-
slušnému určit auditora řádně odůvodnit, zejména
uvede, z jakých důvodů se odchýlil od doporučení
výboru pro audit.

(3) Statutární auditor nebo auditorská společ-
nost průběžně podávají výboru pro audit zprávy
o významných skutečnostech vyplývajících z povin-
ného auditu, zejména o zásadních nedostatcích ve
vnitřní kontrole ve vztahu k postupu sestavování
účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky.

§ 44b

(1) Subjekt veřejného zájmu, který je bankou
podle zákona upravujícího činnost bank, spořitelním
a úvěrním družstvem podle zákona upravujícího čin-
nost spořitelních a úvěrních družstev, pojišťovnou
nebo zajišťovnou nebo penzijní společností podle zá-
kona upravujícího důchodové spoření nebo do-
plňkové penzijní spoření, nemusí mít zřízen výbor
pro audit, pokud

a) není osobou, která vydala investiční cenné pa-
píry, které byly přijaty k obchodování na
evropském regulovaném trhu,

b) nemá zvolen monistický systém vnitřní struk-
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tury společnosti, kde předsedou správní rady je
statutární ředitel,

c) nejméně jeden člen kontrolního orgánu splňuje
podmínky podle § 44 odst. 4 a

d) k rozvahovému dni za bezprostředně předchá-
zející účetní období splňuje nejméně 2 z násle-
dujících 3 kritérií:

1. průměrný počet zaměstnanců v průběhu
účetního období je nižší než 250,

2. aktiva celkem nepřesahují 43 000 000 EUR,

3. roční čistý obrat nepřesahuje 50 000 000 EUR.

(2) Pokud subjekt veřejného zájmu uvedený
v odstavci 1 nezřídí výbor pro audit, vykonává čin-
nosti výboru pro audit jeho kontrolní orgán.

(3) Pokud subjekt veřejného zájmu uvedený
v odstavci 1 nemá zřízen výbor pro audit, zveřejní
na svých internetových stránkách, který orgán plní
funkce výboru pro audit a jména osob, které jsou
jeho členy, a uvede důvody pro nezřízení výboru
pro audit.

(4) Nezřídí-li subjekt veřejného zájmu uvedený
v odstavci 1 výbor pro audit, plní statutární auditor
nebo auditorská společnost své povinnosti podle
§ 44a odst. 3 vůči kontrolnímu orgánu.

§ 44c

(1) Výbor pro audit dále zřizuje účetní jed-
notka, která je

a) obchodní korporací podle zákona o obchodních
korporacích, která je velkou účetní jednotkou
a ve které organizační složka státu, územní
samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí
nebo městská část hlavního města Prahy na-
kládá samostatně nebo společně s jinou organi-
zační složkou státu, územním samosprávným
celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo měst-
skou částí hlavního města Prahy podílem na hla-
sovacích právech představujícím více než 50 %
všech hlasů v obchodní korporaci,

b) obchodní korporací podle zákona o obchodních

korporacích, která je konsolidující účetní jed-
notkou, která na konsolidovaném základě pře-
kračuje k rozvahovému dni alespoň 2 hraniční
hodnoty uvedené v § 1b odst. 3 zákona o účet-
nictví, a ve které organizační složka státu,
územní samosprávný celek, dobrovolný svazek
obcí nebo městská část hlavního města Prahy
nakládá samostatně nebo společně s jinou orga-
nizační složkou státu, územním samosprávným
celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo jinou
městskou částí hlavního města Prahy podílem
na hlasovacích právech představujícím více než
50 % všech hlasů v obchodní korporaci,

c) státním podnikem podle zákona o státním pod-
niku, který je velkou účetní jednotkou,

d) státní organizací Správa železniční dopravní
cesty podle zákona upravujícího zřízení a čin-
nost státní organizace Správa železniční do-
pravní cesty, nebo

e) obchodní korporací podle zákona o obchodních
korporacích, která je velkou účetní jednotkou,
je-li její ovládající osobou účetní jednotka uve-
dená v písmenech a) až c), rozhodne-li tak její
ovládající osoba.

(2) Na účetní jednotky uvedené v odstavci 1 se
přiměřeně použijí § 44 a 44a.“.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Povinný audit zahájený a nedokončený přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 12. srpna 2015,

kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zá-
kona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona
č. 110/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 123/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 181/2014 Sb., se
mění takto:

1. V § 1 se slova „příslušný předpis Evropských
společenství1)“ nahrazují slovy „příslušné předpisy
Evropské unie1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze
dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací
veřejného sektoru.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU
ze dne 26. června 2013, kterou se mění směrnice 2003/
/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sek-
toru.“.

2. V § 3 se doplňují odstavce 7 až 10, které
znějí:

„(7) Strojově čitelným formátem se pro účely
tohoto zákona rozumí formát datového souboru s ta-
kovou strukturou, která umožňuje programovému
vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto
datového souboru konkrétní informace, včetně jed-
notlivých údajů a jejich vnitřní struktury.

(8) Otevřeným formátem se pro účely tohoto
zákona rozumí formát datového souboru, který není
závislý na konkrétním technickém a programovém
vybavení a je zpřístupněn veřejnosti bez jakéhokoli

omezení, které by znemožňovalo využití informací
obsažených v datovém souboru.

(9) Otevřenou formální normou se pro účely
tohoto zákona rozumí pravidlo, které bylo vydáno
písemně a obsahuje specifikace požadavků na zajiš-
tění schopnosti různých programových vybavení
vzájemně si poskytovat služby a efektivně spolupra-
covat.

(10) Metadata jsou pro účely tohoto zákona
data popisující souvislosti, obsah a strukturu zazna-
menaných informací a jejich správu v průběhu
času.“.

3. § 4 včetně nadpisu zní:

„§ 4

Poskytování informací

(1) Povinné subjekty poskytují informace na
základě žádosti nebo zveřejněním.

(2) V případě, že je žadatelem povinný subjekt,
je mu poskytována informace za stejných podmínek
jako jiným žadatelům.“.

4. Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které včetně
nadpisů znějí:

„§ 4a

Poskytování informací na žádost

(1) Je-li informace poskytována na základě žá-
dosti, poskytuje se ve formátech a jazycích podle
obsahu žádosti o poskytnutí informace, včetně k ní
se vztahujících metadat, pokud tento zákon nesta-
noví jinak. Povinný subjekt není povinen měnit for-
mát nebo jazyk informace ani vytvářet k informaci
metadata, pokud by taková změna nebo vytvoření
metadat byly pro povinný subjekt nepřiměřenou zá-
těží; v tomto případě vyhoví povinný subjekt žádosti
tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce,
ve kterých byla vytvořena. Pokud je požadovaná in-
formace součástí většího celku a její vynětí by bylo
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pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne
povinný subjekt takový celek v souladu s tímto zá-
konem. Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze
podané žádosti a způsobu záznamu požadované in-
formace, poskytne povinný subjekt informaci v elek-
tronické podobě.

(2) Je-li informace poskytována na základě žá-
dosti, poskytuje se způsobem podle obsahu žádosti,
zejména

a) sdělením informace v elektronické nebo listinné
podobě,

b) poskytnutím kopie dokumentu obsahujícího
požadovanou informaci,

c) poskytnutím datového souboru obsahujícího
požadovanou informaci,

d) nahlédnutím do dokumentu obsahujícího poža-
dovanou informaci,

e) sdílením dat prostřednictvím rozhraní infor-
mačního systému, nebo

f) umožněním dálkového přístupu k informaci,
která se v průběhu času mění, obnovuje, do-
plňuje nebo opakovaně vytváří, nebo jejím pra-
videlným předáváním jiným způsobem.

(3) Pokud způsob poskytnutí informace podle
odstavce 2 není možný nebo by pro povinný subjekt
představoval nepřiměřenou zátěž, vyhoví povinný
subjekt žádosti tím, že poskytne informaci jiným
způsobem umožňujícím její účinné využití žadate-
lem.

§ 4b

Poskytování informací zveřejněním

Informace poskytovaná zveřejněním se posky-
tuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla
vytvořena; při zveřejnění takové informace v elektro-
nické podobě musí být jeden z těchto formátů ote-
vřený a, je-li to možné, též strojově čitelný. Je-li to
možné a vhodné, zveřejní povinný subjekt spolu s in-
formací též metadata, která se k ní vztahují. Formát
i metadata by měly co nejvíce splňovat otevřené for-
mální normy.“.

5. V § 5 odst. 3 větě druhé se slova „O infor-
macích, poskytnutých v jiné než elektronické podo-
bě,“ nahrazují slovy „O informacích poskytnutých
způsobem podle § 4a odst. 2 písm. e) a f), informa-
cích poskytnutých v jiné než elektronické podobě,“.

6. Nadpis § 6 zní: „Odkaz na zveřejněnou in-
formaci“.

7. V § 6 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ , zejména odkaz na internetovou stránku, kde
se informace nachází“.

8. V § 6 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ ; to neplatí, pokud byla žádost o poskytnutí
informace podána elektronicky a pokud je požado-
vaná informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup a žadateli byl sdělen odkaz na inter-
netovou stránku, kde se informace nachází“.

9. V § 11 odst. 2 písm. b) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

10. V § 11 odst. 2 písm. c) se slovo „autor-
ského“ nahrazuje slovy „autorského nebo práv sou-
visejících s právem autorským (dále jen „právo au-
torské“)“.

11. V § 11 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které
včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:

„d) jde o informaci, která se týká stability finanč-
ního systému18).

18) § 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve
znění pozdějších předpisů.“.

12. V § 11 odst. 5 úvodní části ustanovení se
slova „nebo práv souvisejících s právem autorským
(dále jen „právo autorské“)“ zrušují.

13. V § 11 odst. 5 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písme-
na c) a d).

14. V § 11 odst. 5 písmeno d) včetně poznámky
pod čarou č. 19 zní:

„d) kulturních institucí hospodařících s veřejnými
prostředky, jako jsou divadla, orchestry a další
umělecké soubory, s výjimkou knihoven po-
skytujících veřejné knihovnické a informační
služby podle knihovního zákona2a) a muzeí
a galerií poskytujících standardizované veřejné
služby19).

19) Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.“.

15. V § 14a odst. 1 se slova „uveden v“ nahra-
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zují slovy „vyňat z povinnosti poskytovat informaci
podle“.

16. V § 14a odstavec 4 zní:

„(4) Povinný subjekt může poskytnout vý-
hradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence
pro další šíření poskytované informace nezbytná
a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný
subjekt výhradní licenci podle věty první, pře-
zkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na zá-
kladě kterých byla výhradní licence poskytnuta; to
neplatí v případě poskytnutí výhradní licence k digi-
talizaci kulturního zdroje, kdy povinný subjekt pře-
zkoumá trvání důvodů, na základě kterých byla vý-
hradní licence poskytnuta, v jedenáctém roce trvání,
případně každých následujících 7 let. V případě po-
skytnutí výhradní licence k digitalizaci kulturního
zdroje musí být povinnému subjektu bezplatně po-
skytnuta kopie digitální reprodukce kulturního
zdroje, kterou bude možné po skončení trvání vý-
hradní licence poskytnout podle tohoto zákona.“.

17. V § 15 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Pro knihovny poskytující veřejné knihovnické
a informační služby podle knihovního zákona2a)
a muzea a galerie poskytující standardizované ve-
řejné služby19) se věta první nepoužije.“.

18. V § 17 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Součástí oznámení musí být poučení o možnosti
podat proti požadavku úhrady nákladů za poskyt-
nutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d),
ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat,

od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený
orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného sub-
jektu se podává.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Žádost o poskytnutí informace podaná přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vyřizuje
podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Povinnost zveřejňovat informace podle zá-
kona č. 106/1999 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na infor-
mace, k jejichž zveřejnění došlo přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.

3. Licenční nebo podlicenční smlouva, na zá-
kladě níž byla poskytnuta výhradní licence týkající
se poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, a která je platná k 17. červenci 2013,
pozbývá účinnosti uplynutím sjednané doby, nej-
později však 18. července 2043. Věta první se nepou-
žije, jde-li o licenční nebo podlicenční smlouvu tý-
kající se digitalizace kulturních zdrojů.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 12. srpna 2015,

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

a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o odpadech

Čl. I

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., zá-
kona 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., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 184/2014
Sb. a zákona č. 229/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písmeno a) včetně poznámek
pod čarou č. 2 a 61 zní:

„a) odpadních vod2) v rozsahu, v jakém se na ně
vztahují jiné právní předpisy61),

2) § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně někte-

rých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších před-
pisů.

61) Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších před-
pisů.“.

2. V § 2 odst. 1 se písmeno b) včetně poznámky
pod čarou č. 4 zrušuje.

Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písme-
na b) až h).

3. V § 2 odst. 1 písm. d) a h), § 4 odst. 1
písm. a), § 6 odst. 1 písm. a) a § 7 odst. 1, 5 a 6
písm. a) se slova „příloze č. 2 k tomuto zákonu“
nahrazují slovy „příloze přímo použitelného před-
pisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech od-
padů62)“.

Poznámka pod čarou č. 62 zní:
„62) Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince

2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech
a o zrušení některých směrnic.“.

4. V § 2 odst. 1 písmeno f) včetně poznámky
pod čarou č. 9 zní:

„f) vyřazených výbušnin a vyřazeného střeliva9),

9) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
(zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 2 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

6. V § 4 odst. 1 písm. e) se před slovo „shro-
mažďování“ vkládají slova „obchodování s od-
pady,“.
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7. V § 4 odst. 1 písmeno m) zní:

„m) sběrem odpadů – soustřeďování odpadů práv-
nickou osobou nebo fyzickou osobou oprávně-
nou k podnikání od jiných osob včetně jejich
předběžného třídění a předběžného skladování
za účelem jejich přepravy do zařízení na zpra-
cování odpadu,“.

8. V § 4 odst. 1 se za písmeno m) vkládá nové
písmeno n), které zní:

„n) tříděným sběrem – sběr, kdy je tok odpadů od-
dělen podle druhu, kategorie a charakteru od-
padu s cílem usnadnit specifické zpracování,“.

Dosavadní písmena n) až y) se označují jako písme-
na o) až z).

9. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene z)
doplňují slova „včetně osob, které nemají odpady
skutečně v držení“.

10. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) předcházením vzniku odpadu – opatření přijatá
předtím, než se látka, materiál nebo výrobek
staly odpadem, která omezují

1. množství odpadu, a to i prostřednictvím
opětovného použití výrobků nebo prodlou-
žením životnosti výrobků,

2. nepříznivé dopady vzniklého odpadu na ži-
votní prostředí a lidské zdraví, nebo

3. obsah škodlivých látek v materiálech a výrob-
cích.“.

11. V § 6 odst. 2 se za slovo „osobu“ vkládají
slova „nebo osoby“.

12. V § 6 odst. 4 se za slova „pověřená osoba“
vkládají slova „nebo osoby“.

13. V § 7 odst. 1 a 5 se slova „H1, H2,
H3-A, H3-B, H12, H14 a H15“ nahrazují slovy
„HP 1 až HP 3, HP 12, HP 14 a HP 15“.

14. V § 7 odst. 6 se slova „H4 ažH8, H10, H11
a H13“ nahrazují slovy „HP 4 až HP 11 a HP 13“.

15. V § 7 odst. 6 písm. a) se slovo „H9“ nahra-
zuje slovy „kódem HP 9“.

16. V § 9 odst. 1 se věty první až pátá nahrazují
větami „Nebezpečné vlastnosti odpadu hodnotí
jedna nebo více pověřených osob na základě žádosti
původce nebo oprávněné osoby. Žádost se podává
prostřednictvím integrovaného systému plnění ohla-
šovacích povinností v oblasti životního prostředí54).
Zjistí-li pověřená osoba nebo osoby, že odpad žád-
nou nebezpečnou vlastnost nemá, vydá žadateli
osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností od-

padu (dále jen „osvědčení“). V opačném případě po-
věřená osoba nebo osoby sdělí s odůvodněním ža-
dateli, že odpad má jednu nebo více nebezpečných
vlastností (dále jen „sdělení“). Osvědčení a sdělení se
vydávají prostřednictvím integrovaného systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí54) a zároveň v listinné podobě. V případě,
že nebezpečné vlastnosti odpadu hodnotí více pově-
řených osob, vydávají osvědčení nebo sdělení spo-
lečně. Z osvědčení musí být zřejmé, která pověřená
osoba odpovídá za hodnocení konkrétní nebezpečné
vlastnosti.“.

17. V § 9 odst. 2 se za slova „pověřená osoba“
vkládají slova „nebo osoby“.

18. V § 9 odst. 6 písm. b) se za slovo „osvěd-
čení“ vkládají slova „a sdělení“.

19. V § 9a odstavec 2 zní:

„(2) Od hierarchie způsobů nakládání s odpady
je možno se odchýlit v případě odpadů, u nichž je to
podle posouzení celkových dopadů životního cyklu
zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním vhodné
s ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska
ochrany životního prostředí.“.

20. V § 9a se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Při uplatňování hierarchie se zohlední

a) celý životní cyklus výrobků a materiálů, ze-
jména s ohledem na snižování vlivu nakládání
s odpady na životní prostředí a lidské zdraví,

b) technická proveditelnost a hospodářská udrži-
telnost,

c) ochrana zdrojů surovin, životního prostředí,
lidského zdraví a hospodářské a sociální do-
pady.“.

21. V § 13 odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod
čarou č. 19 a 69 znějí:

„(1) Balení nebezpečných odpadů se řídí přimě-
řeně zvláštními právními předpisy19).

(2) Původce a oprávněná osoba, která nakládá
s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby
nebezpečné odpady byly označeny písemně způso-
bem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním
předpisem a grafickým symbolem podle přímo pou-
žitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, ozna-
čování a balení látek a směsí69) v rozsahu stanoveném
prováděcím právním předpisem. Nebezpečný odpad
s nebezpečnou vlastností HP 9 Infekční se označuje
grafickým symbolem stanoveným prováděcím práv-
ním předpisem.

19) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/
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/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.
Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebez-
pečných věcí – ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce
zákonů pod č. 64/1987 Sb., v platném znění.
Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného
zboží (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o meziná-
rodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášená ve Sbírce
zákonů pod č. 8/1985 Sb., v platném znění.

69) 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.“.

22. V § 13 odstavec 4 zní:

„(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) obsah identifikačního listu nebezpečného od-
padu,

b) způsob a rozsah označování nebezpečných od-
padů.“.

23. V § 18 odst. 5 se slovo „nesmí“ nahrazuje
slovem „může“ a slova „v hotovosti“ se nahrazují
slovy „pouze převodem peněžních prostředků pro-
střednictvím poskytovatele platebních služeb nebo
provozovatele poštovních služeb formou poštovního
poukazu“.

24. V § 18 odstavec 11 zní:

„(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam
odpadů, u nichž je oprávněná osoba povinna při je-
jich odběru nebo výkupu vést evidenci osob, od kte-
rých odpad odebrala nebo vykoupila, seznam od-
padů, které nesmí oprávněná osoba vykupovat od
fyzických osob, a seznam odpadů, za které může
oprávněná osoba poskytovat úplatu pouze způso-
bem uvedeným v odstavci 5.“.

25. V § 29 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

26. V § 31a odst. 1 písm. a) se slova „ , s výjim-
kou knoflíkových článků s obsahem rtuti nepřesahu-
jícím 2 % hmotnostní,“ zrušují.

27. V § 31a odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Zákaz stanovený v odstavci 1 písm. b) se
nevztahuje na přenosné baterie nebo akumulátory,
které jsou určené pro použití v

a) nouzových nebo poplašných systémech, včetně
nouzového osvětlení, nebo

b) zdravotnických přístrojích.

(3) Výrobce elektrozařízení nebo jiných vý-
robků, které vyžadují zabudování baterií nebo aku-

mulátorů, je povinen tyto výrobky navrhovat tak,
aby z nich mohl použité nebo odpadní baterie nebo
akumulátory snadno a bezpečně vyjmout konečný
uživatel nebo kvalifikovaný profesionál nezávislý
na výrobci. K elektrozařízením nebo jiným výrob-
kům, v nichž jsou zabudovány baterie nebo akumu-
látory, je výrobce povinen připojit návod, jak může
baterie nebo akumulátory bezpečně vyjmout ko-
nečný uživatel nebo kvalifikovaný profesionál nezá-
vislý na výrobci, včetně informace o typu zabudova-
ných baterií nebo akumulátorů. Výrobce, distributor
a poslední prodejce jsou povinni zajistit, aby byl
tento návod předáván společně s výrobkem.“.

28. V § 31a odst. 5 se slova „po 26. září 2008“
zrušují.

29. V § 31j odstavec 3 zní:

„(3) Výrobce je povinen zajistit, aby zařízení
podle odstavce 1 dosáhlo minimální recyklační účin-
nosti procesů recyklace odpadů

a) 65 % průměrné hmotnosti olověných baterií
a akumulátorů, včetně recyklace obsahu olova
na nejvyšší úrovni, která je technicky provedi-
telná bez nadměrných nákladů,

b) 75 % průměrné hmotnosti niklkadmiových ba-
terií a akumulátorů, včetně recyklace obsahu
kadmia na nejvyšší úrovni, která je technicky
proveditelná bez nadměrných nákladů, a

c) 50 % průměrné hmotnosti ostatních použitých
baterií a akumulátorů.“.

30. V § 31j odstavec 6 včetně poznámky pod
čarou č. 63 zní:

„(6) Pravidla pro výpočet recyklační účinnosti
procesů recyklace stanoví přímo použitelný předpis
Evropské unie63).

63) Nařízení Komise (EU) č. 493/2012, kterým se stanoví
prováděcí pravidla pro výpočet recyklační účinnosti pro-
cesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES.“.

31. V § 32 písmena a) a b) znějí:

„a) kalem

1. kal z čistíren odpadních vod zpracovávají-
cích městské odpadní vody nebo odpadní
vody z domácností a z jiných čistíren odpad-
ních vod, které zpracovávají odpadní vody
stejného složení jako městské odpadní vody
a odpadní vody z domácností, a to i v případě,
že čistírny odpadních vod zpracovávají také
biologicky rozložitelné odpady na základě
rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udě-
len souhlas k provozování zařízení pro na-
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kládání s odpady a s jeho provozním řádem,
nebo biologicky rozložitelné odpady spada-
jící do působnosti nařízení o vedlejších pro-
duktech živočišného původu6),

2. kal ze septiků sloužících k čištění odpadních
vod z domácností před jejich vypouštěním
do vod povrchových nebo podzemních,

3. kal z čistíren odpadních vod zpracovávají-
cích odpadní vody a materiály, které svými
vlastnostmi odpovídají odpadním vodám
a materiálům podle bodu 1, zejména odpadní
vody a materiály, které mají původ v potravi-
nářském průmyslu a zemědělství,

b) upraveným kalem – kal, který byl podroben
biologické, chemické nebo tepelné úpravě,
dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv ji-
nému vhodnému procesu tak, že se významně
sníží obsah patogenních organismů v kalech,
a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací
na základě ověření účinnosti technologie úpravy
kalů v souladu s požadavky stanovenými pro-
váděcím právním předpisem,“.

32. V § 33 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Právnická osoba a fyzická osoba, která
užívá půdu, je povinna používat pouze upravené
kaly s ohledem na nutriční potřeby rostlin a v souladu
s programem použití kalů tak, aby použitím kalů
nebyla zhoršena kvalita půdy a kvalita povrchových
a podzemních vod.

(2) Pokud provozovatel čistírny odpadních vod
neprovádí úpravu kalů sám, je povinen předat kaly
přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadů pro-
vozovateli zařízení na úpravu kalů. Provozovatel čis-
tírny odpadních vod nebo provozovatel zařízení na
úpravu kalů, který provedl úpravu kalů, je povinen
stanovit program použití kalů a v tomto programu
doložit splnění podmínek použití kalů stanovených
tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.
Osoba, která provedla úpravu kalů, je povinna
předat upravené kaly osobě podle odstavce 1 uve-
dené v programu použití kalů nebo provozovateli
zařízení ke sběru a skladování kalů provozovaném
na základě souhlasu podle § 14 odst. 1, a to přímo
nebo prostřednictvím dopravce odpadů. Provozova-
tel zařízení ke sběru a skladování kalů je povinen
předat upravené kaly osobě podle odstavce 1 uve-
dené v programu použití kalů, a to přímo nebo pro-
střednictvím dopravce odpadů. Upravené kaly nesmí
být míšeny s jinými upravenými kaly ani s jinými
odpady.“.

33. V § 33 se na konci odstavce 4 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

„h) technické požadavky na úpravu kalů a poža-
davky na ověření účinnosti technologie úpravy
kalů,

i) podmínky skladování upravených kalů a pod-
mínky dočasného uložení upravených kalů před
jejich použitím.“.

34. V § 37s odst. 3 písmeno e) zní:

„e) typy odebíraných elektrozařízení podle pod-
skupin elektrozařízení stanovených vyhláškou
podle § 37f odst. 6,“.

35. V části čtvrté hlavě II se doplňují díly 9 a 10,
které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 64
až 66 znějí:

„Díl 9

Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků
a nádrží

§ 37t

(1) Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků
a vodních nádrží, pokud jsou odpadem, je možné
využívat na zemědělském půdním fondu v souladu
s § 14 odst. 2 pouze za splnění požadavků zvláštních
právních předpisů64).

(2) Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků
a vodních nádrží, pokud jsou odpadem, je možné
využívat na povrchu terénu a k zavážení podzem-
ních prostor v souladu s § 14 odst. 2 za splnění pod-
mínek pro využívání odpadů na povrchu terénu sta-
novených vyhláškou podle § 19 odst. 3.

(3) Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků
a vodních nádrží, pokud jsou odpadem, je možné
využívat jako stavební materiál v souladu s § 14
odst. 2 za splnění požadavků stanovených zvláštními
právními předpisy65).

(4) Pokud jsou sedimenty vytěžené z koryt
vodních toků a vodních nádrží určeny k využití na
pozemcích tvořících zemědělský půdní fond, nevede
jejich původce ani osoba, která je na pozemcích tvo-
řících zemědělský půdní fond využívá, pro tyto se-
dimenty evidenci podle § 39 odst. 1 a nepodává hlá-
šení podle § 39 odst. 2 a 3. Pro tyto sedimenty se
vede evidence podle zvláštního právního předpisu64).

Díl 10

Recyklace lodí

§ 37u

(1) Tento díl upravuje v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie o recyklaci lodí66)
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podmínky pro provádění recyklace lodí v zařízení na
recyklaci lodí.

(2) Příslušným orgánem podle přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie o recyklaci lodí66) za
Českou republiku je ministerstvo, s výjimkou pří-
padů, kdy tento zákon svěřuje působnost přísluš-
ného orgánu krajskému úřadu.

§ 37v

(1) Zařízení na recyklaci lodí je zařízením k vy-
užívání nebo odstraňování odpadů.

(2) Krajský úřad zašle žádost o souhlas k pro-
vozování zařízení na recyklaci lodí k vyjádření
orgánu ochrany veřejného zdraví.

(3) Souhlas k provozování zařízení na recyklaci
lodí se vydává na dobu určitou, nejdéle na dobu 5 let.
Dobu platnosti souhlasu k provozování zařízení
krajský úřad prodlouží na základě žádosti provozo-
vatele vždy nejdéle o dalších 5 let, pokud jsou spl-
něny podmínky pro jeho vydání.

§ 37w

(1) Provozovatel zařízení na recyklaci lodí je
povinen předložit před každou recyklací lodi kraj-
skému úřadu ke schválení plán recyklace lodi podle
čl. 7 přímo použitelného předpisu Evropské unie
o recyklaci lodí66).

(2) Krajský úřad neprodleně zašle plán recy-
klace lodi k vyjádření orgánu ochrany veřejného
zdraví.

64) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních
látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrá-
tech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
(zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

65) Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví tech-
nické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění
pozdějších předpisů.

66) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/
/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o recyklaci lodí a o změně
nařízení (ES) č. 1013/2006 a směrnice 2009/16/ES.“.

36. Za nadpis části páté se vkládá označení nové
hlavy I, které včetně nadpisu zní:

„HLAVA I

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ“.

37. V § 38 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písme-
na a) až c).

38. V části páté se za § 38 vkládá označení nové
hlavy II, které včetně nadpisu zní:

„HLAVA II

ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK“.

39. V § 38a se doplňují odstavce 3 až 5, které
znějí:

„(3) Povinná osoba podle § 38 odst. 3 plní své
povinnosti stanovené pro zpětný odběr použitých
pneumatik, zpracování a využití odpadních pneuma-
tik, informování konečného uživatele a zpracování
roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru

a) v individuálním systému, a to samostatně, orga-
nizačně a technicky na vlastní náklady, nebo

b) v kolektivním systému, a to uzavřením smlouvy
o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru
použitých pneumatik, zpracování a využití od-
padních pneumatik (dále jen „smlouva o společ-
ném plnění“) s právnickou osobou oprávněnou
k provozování kolektivního systému podle
§ 38c (dále jen „provozovatel systému“).

(4) Pneumatikou se pro účely této části zákona
rozumí pružná součást sestavy kola, která je z pří-
rodního nebo syntetického kaučuku a vyztužujících
materiálů bez ráfku, s výjimkou kola k použití na
zařízeních tažených či tlačených pěšky jdoucí oso-
bou, na jízdních kolech a na osobních zdravotnic-
kých prostředcích či rehabilitačních a kompenzačních
pomůckách.

(5) Povinná osoba a distributor, včetně posled-
ního prodejce, jsou povinni při prodeji pneumatik
uvádět náklady na zpětný odběr použitých pneuma-
tik a zpracování a využití odpadních pneumatik od-
děleně. Tím nejsou dotčeny povinnosti posledního
prodejce podle cenových předpisů59).“.

40. V § 38b odst. 2 písm. a) se slovo „nebo“
zrušuje.

41. V § 38b odst. 2 písm. b) se slova „označené
uznávanou elektronickou značkou nebo“ zrušují.

42. V § 38b odst. 2 se na konci písmene b) tečka
nahrazuje slovy „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c),
které zní:

„c) prostřednictvím datové schránky provozované
podle zvláštního právního předpisu58).“.

43. V § 38b odst. 3 písm. a) se slova „místa
podnikání“ nahrazují slovem „sídla“.

44. V § 38b odst. 3 písm. d) se za slova „zpět-
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ného odběru“ vkládají slova „použitých pneumatik“
a slova „ , využití a odstranění“ se nahrazují slovy
„a využití“.

45. V § 38b odstavec 8 zní:

„(8) Ministerstvo zpřístupňuje aktuální Seznam
povinných osob na portálu veřejné správy v tomto
rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo
obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu;
obchodní firmu nebo název a právní formu,
jde-li o právnickou osobu,

b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

c) značku pneumatik, které povinná osoba uvádí
na trh,

d) způsob plnění povinností povinné osoby podle
§ 38a odst. 3, včetně uvedení právnické osoby
oprávněné k provozování kolektivního systému
podle § 38c, jejímž prostřednictvím plní své po-
vinnosti.“.

46. V § 38b se za odstavec 8 vkládají nové od-
stavce 9 a 10, které znějí:

„(9) Distributor pneumatik nepocházejících od
povinných osob zapsaných v Seznamu povinných
osob nebo od povinných osob, které plní své povin-
nosti prostřednictvím kolektivního systému podle
§ 38a odst. 3 písm. b), má práva a povinnosti po-
vinné osoby stanovené v této části zákona.

(10) Pokud povinná osoba plní všechny své po-
vinnosti prostřednictvím kolektivního systému podle
§ 38a odst. 3 písm. b), nevztahuje se na ni povinnost
uvedená v odstavci 1. Údaje o povinných osobách
plnících své povinnosti v kolektivním systému, které
ministerstvo získává od provozovatele systému po-
dle § 38c, zpřístupní podle odstavce 8.“.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 11.

47. Za § 38b se vkládají nové § 38c až 38h, které
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 70 a 30f
znějí:

„§ 38c

Provozovatel systému

(1) Provozovatelem systému může být pouze
akciová společnost nebo společnost s ručením
omezeným, kterým bylo ministerstvem vydáno
oprávnění k provozování kolektivního systému
podle § 38d.

(2) Pokud je provozovatel systému akciovou
společností, smí vydávat pouze kmenové akcie, a to
jako zaknihované akcie znějící na jméno. Stanovy
nesmí připouštět vydávání akcií s rozdílnou váhou

hlasů. Pokud je provozovatel systému společností
s ručením omezeným, musí mít zřízenu dozorčí radu
a společenská smlouva nebo zakladatelská listina ne-
smějí připouštět vznik jiných než základních podílů,
určovat rozdílný počet hlasů ve vztahu k výši vkladu
společníka a umožňovat vydávání kmenových listů.
Akcie a podíly lze upisovat pouze peněžitými
vklady.

(3) Akcionářem nebo společníkem (dále jen
„společník“) provozovatele systému může být pouze
povinná osoba, která uvádí na trh pneumatiky. Ke
dni podání žádosti o vydání oprávnění k provozování
kolektivního systému musí být společníci provozo-
vatele systému povinné osoby, z nichž každá uváděla
na trh pneumatiky nejméně po dobu 3 předcházejí-
cích let a za předcházející 3 kalendářní roky uvedla
na trh pneumatiky v objemu nejméně 1 000 tun.

(4) Zisk provozovatele systému nesmí být roz-
dělen mezi společníky, členy orgánů nebo zaměst-
nance provozovatele systému. Lze jej použít vý-
hradně na provoz, rozvoj a zefektivnění systému za-
jišťování společného plnění povinností povinných
osob při zpětném odběru použitých pneumatik,
zpracování a využití odpadních pneumatik a infor-
mování konečného uživatele a posledního prodejce.
Provozovatel systému nesmí snížit svůj základní ka-
pitál za jiným účelem než k úhradě ztráty nebo
k plnění povinností stanovených zákonem a nesmí
zvýšit svůj základní kapitál podmíněným způsobem.

(5) Provozovatel systému nesmí být členem
orgánů jiných právnických osob, ani se nesmí účast-
nit jejich podnikání.

(6) Kromě činností spojených se zajišťováním
plnění povinností povinných osob, které uvádějí na
trh pneumatiky, stanovených v této části zákona, ne-
smí provozovatel systému vykonávat jinou činnost
než poradenskou činnost v oblasti předcházení
vzniku odpadních pneumatik nebo výzkumnou,
přednáškovou, osvětovou nebo propagační činnost
v oblastech zpětného odběru pneumatik a nakládání
s odpadními pneumatikami.

(7) Provozovatel systému nesmí uzavřít s práv-
nickou osobou nebo fyzickou osobou, která k němu
má zvláštní vztah podle odstavce 8, smlouvu, která
vzhledem ke své povaze, účelu nebo riziku by nebyla
uzavřena při vynaložení péče řádného hospodáře s ji-
nou fyzickou nebo právnickou osobou, nesmí zajiš-
ťovat dluhy této právnické osoby nebo fyzické oso-
by ani na ni bezúplatně převádět majetek.

(8) Za právnické osoby nebo fyzické osoby,
které mají k provozovateli systému zvláštní vztah,
se považují
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a) statutární orgán a členové statutárního orgánu
provozovatele systému, členové dozorčí rady
nebo správní rady a zaměstnanci provozovatele
systému na vedoucích místech, z nichž může
být zaměstnanec podle pracovněprávních před-
pisů odvolán statutárním orgánem30e),

b) členové statutárních orgánů právnických osob,
které jsou společníky provozovatele systému,

c) osoby blízké30f) osobám uvedeným v písme-
nu a) nebo b),

d) právnické osoby, v nichž některá z osob uvede-
ných v písmenu a) nebo b) má přímo či nepřímo
podíl na základním kapitálu nebo na hlasova-
cích právech přesahující 33 %,

e) společníci provozovatele systému, kteří jsou
právnickými osobami, a další jimi ovládané
právnické osoby.

(9) Se společníkem provozovatele systému,
s právnickou osobou jím ovládanou nebo s osobou
ovládající některého ze společníků provozovatele
systému nesmí provozovatel systému uzavřít jinou
smlouvu než smlouvu na základě odstavce 6 nebo
smlouvu podle § 38e odst. 1.

(10) Podíl jednotlivého společníka nebo společ-
níků jednajících ve shodě na základním kapitálu
nebo na hlasovacích právech provozovatele systému
nesmí přesáhnout 33 %. Jestliže se tak stane, je tento
společník povinen nebo tito společníci povinni ne-
prodleně tuto skutečnost oznámit ministerstvu a sní-
žit svůj podíl na hranici nejvýše 33 % nejpozději do
6 měsíců ode dne jejího překročení.

(11) Společník provozovatele systému nesmí
podnikat v oblasti nakládání s odpady, s výjimkou
nakládání s jinými odpady než s odpadními pneuma-
tikami, a jednat v zájmu jiných osob, jejichž před-
mětem podnikání je nakládání s odpady nebo jejichž
činnost přímo souvisí s nakládáním s odpady. To
platí obdobně i pro členy statutárního orgánu pro-
vozovatele systému, členy dozorčí rady nebo správní
rady a zaměstnance provozovatele systému na ve-
doucích místech, z nichž může být zaměstnanec po-
dle pracovněprávních předpisů odvolán statutárním
orgánem30e).

§ 38d

Vydávání oprávnění k provozování
kolektivního systému

(1) Ministerstvo vydá oprávnění k provozování
kolektivního systému na základě žádosti osoby (dále
jen „žadatel“), která prokáže splnění podmínek sta-
novených pro provozovatele systému tímto záko-
nem.

(2) Žádost o vydání oprávnění k provozování
kolektivního systému se podává u ministerstva ve
dvou listinných vyhotoveních a současně v elektro-
nické podobě, nebo v elektronické podobě pode-
psané uznávaným elektronickým podpisem podle
zvláštního právního předpisu30c) nebo prostřednic-
tvím datové schránky provozované podle zvláštního
právního předpisu58). Žádost obsahuje obchodní
firmu, právní formu, adresu sídla, identifikační číslo
žadatele, bylo-li přiděleno, a seznam všech společ-
níků žadatele s uvedením jejich podílu na základním
kapitálu a na hlasovacích právech nebo seznam všech
akcionářů žadatele, včetně výše jejich podílu na zá-
kladním kapitálu a na hlasovacích právech. K žádosti
se připojí

a) společenská smlouva nebo zakladatelská listina,
je-li žadatelem společnost s ručením omezeným,
nebo stanovy, je-li žadatelem akciová společ-
nost,

b) výpis z obchodního rejstříku žadatele a výpis
emise zaknihovaných akcií žadatele ne starší
než 7 dní, je-li žadatelem akciová společnost,

c) poslední výroční zpráva žadatele, pokud exi-
stuje,

d) čestné prohlášení žadatele o splnění podmínek
podle § 38c odst. 5, 6, 7 a 9 a společníků o spl-
nění podmínek podle § 38c odst. 3, 10 a 11,

e) vzor smlouvy

1. o společném plnění,

2. o zřízení místa zpětného odběru pneumatik a

3. o využití systému sběru a třídění komunál-
ních odpadů stanovených obcí v případě, že
k zajišťování společného plnění povinností
povinných osob, které uvádějí na trh pneu-
matiky, bude využívána spolupráce s ob-
cemi,

f) popis způsobu zajišťování společného plnění
zahrnující zejména

1. popis technických, organizačních a finanč-
ních opatření, kterými zajistí společné plnění
povinností povinných osob při zpětném od-
běru použitých pneumatik, zpracování a vy-
užití odpadních pneumatik,

2. uzavřené smlouvy se zpracovateli a zaříze-
ními pro využití odpadních pneumatik,

3. popis způsobu zajištění informování koneč-
ného uživatele a posledního prodejce,

4. popis způsobu vedení evidencí podle § 38f,

5. podrobný popis předpokládaného finanč-
ního zajištění společného plnění povinností
povinných osob, které uvádějí na trh pneu-
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matiky, v jednotlivých letech platnosti
oprávnění,

6. podrobný popis způsobu a četností kontrol
funkčnosti kolektivního systému,

7. předpokládaný počet uzavřených smluv
o společném plnění a předpokládané množ-
ství pneumatik, pro něž bude zajišťováno
společné plnění v prvních třech letech plat-
nosti oprávnění k provozování kolektivního
systému, a

8. předpokládané množství odpadních pneu-
matik, pro které bude zajištěno zpracování
a využití v prvních třech letech platnosti
oprávnění k provozování kolektivního systé-
mu.

(3) Osoba, které bylo vydáno oprávnění k pro-
vozování kolektivního systému, je povinna oznámit
ministerstvu jakékoli změny údajů předložených po-
dle odstavce 2 do 30 dnů od okamžiku, kdy nastaly.
Má-li změna vliv na obsah oprávnění k provozování
kolektivního systému, vydá ministerstvo rozhodnutí
o změně tohoto oprávnění.

(4) Seznam vydaných oprávnění k provozování
kolektivního systému s vyznačením jejich platnosti
a rozhodnutí o jejich zrušení, jakož i obsah těchto
oprávnění a rozhodnutí s výjimkou údajů, které jsou
předmětem obchodního tajemství nebo na které se
vztahuje zákon o ochraně osobních údajů, zveřejňuje
ministerstvo na portálu veřejné správy.

(5) Účastníkem řízení o vydání oprávnění
k provozování kolektivního systému je pouze žada-
tel. Účastníkem řízení o změně oprávnění k provozo-
vání kolektivního systému je pouze osoba, jíž bylo
oprávnění vydáno.

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor žádosti
o vydání oprávnění k provozování kolektivního sy-
stému.

§ 38e

Povinnosti provozovatele systému

(1) Provozovatel systému zajišťuje společné
plnění povinností povinných osob, které uvádějí na
trh pneumatiky, na základě smluv o společném
plnění s jednotlivými povinnými osobami. Pod-
mínky těchto smluv musí provozovatel systému sta-
novit pro všechny tyto povinné osoby jednotně
a tak, aby žádná povinná osoba, typ nebo značka
pneumatik nebyly neodůvodněně zvýhodněny či
znevýhodněny v hospodářské soutěži.

(2) Provozovatel systému je povinen uzavřít
smlouvu o společném plnění s každou povinnou

osobou, která o uzavření smlouvy projeví zájem
a nemá vůči provozovateli systému nesplněné splatné
dluhy, a to pro všechny pneumatiky, které tato po-
vinná osoba uvádí na trh.

(3) Provozovatel systému zajišťuje provoz a fi-
nancování zpětného odběru použitých pneumatik,
zpracování a využití odpadních pneumatik a infor-
mačních kampaní na základě příspěvků povinných
osob, které uvádějí pneumatiky na trh a které mají
v okamžiku vzniku příslušných nákladů s provozo-
vatelem uzavřenou smlouvu o společném plnění. Pří-
spěvky jsou stanoveny provozovatelem systému ze-
jména podle podílu příslušných povinných osob na
trhu.

(4) Provozovatel systému v případě, že se pneu-
matika prokazatelně nestane na území České repu-
bliky odpadem, vrátí obdržený příspěvek na zajištění
nakládání s touto pneumatikou osobě, která prokáže,
že pneumatiku po uvedení na trh v České republice
vyvezla nebo dodala do jiné členské země Evropské
unie.

(5) Provozovatel systému nesmí sdělovat infor-
mace o množství pneumatik uvedeném na trh jed-
notlivými povinnými osobami, se kterými uzavřel
smlouvu podle odstavce 1, třetím osobám, s výjim-
kou jejich sdělení příslušnému správnímu úřadu.

(6) Provozovatel systému je povinen vyhlásit za
účelem zajištění zpracování a využití odpadních
pneumatik veřejnou soutěž o nejvhodnější na-
bídku70). Podmínky soutěže musí vycházet z otevře-
ných, nediskriminačních kritérií pro zpracování a vy-
užití odpadních pneumatik. V podmínkách soutěže
musí být stanoven způsob výběru nejvhodnější na-
bídky.

(7) Provozovatel systému je povinen zajistit,
aby auditor

a) ověřil účetní závěrku a výroční zprávu provo-
zovatele systému,

b) ověřil správnost a úplnost vedení evidence osob,
s nimiž uzavřel smlouvu podle odstavce 1, a evi-
dence množství pneumatik v rozsahu stanove-
ném pro účely roční zprávy podle § 38 odst. 10,

c) vypracoval zprávu o ověření podle písmen a)
a b).

(8) Provozovatel systému je povinen zajistit
ověření a vypracování zprávy podle odstavce 7 v kaž-
dém roce, ve kterém platí oprávnění k provozování
kolektivního systému; zprávy o ověření je provozo-
vatel systému povinen ministerstvu písemně doložit
vždy nejpozději do 6 měsíců od skončení ověřova-
ného období. Ověření skutečností podle odstavce 7
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nesmí pro provozovatele systému provádět auditor,
který k němu má zvláštní vztah podle § 38c odst. 8.
To platí i pro fyzické osoby vykonávající jménem
auditora auditorskou činnost.

(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou podmínky
financování zpětného odběru použitých pneumatik
a nakládání s odpadními pneumatikami.

§ 38f

Evidence a informování konečného uživatele

(1) Provozovatel systému je povinen vést evi-
denci

a) povinných osob, s nimiž má uzavřenu smlouvu
o společném plnění, v rozsahu podle § 38b
odst. 3 písm. a) až c) a prováděcího právního
předpisu a

b) množství pneumatik, k nimž se vztahují jím
uzavřené smlouvy o společném plnění, množ-
ství a toku zpětně odebraných pneumatik od
místa zpětného odběru až po zpracování a způ-
sobu využití odpadních pneumatik v rozsahu
stanoveném pro zpracování roční zprávy
o plnění povinnosti zpětného odběru.

(2) Provozovatel systému je povinen

a) poskytnout ministerstvu na jeho vyžádání údaje
podle odstavce 1 písm. a) a b),

b) ohlašovat ministerstvu údaje z evidence povin-
ných osob, s nimiž má uzavřenou smlouvu
o společném plnění, v rozsahu podle § 38b
odst. 8 písm. a) až c) včetně jejich změn do
30 dnů ode dne uzavření této smlouvy nebo
ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, a to
v elektronické podobě v přenosovém standardu
dat o odpadech,

c) zpracovat a zaslat ministerstvu souhrnnou roční
zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru za
uplynulý kalendářní rok podle § 38 odst. 10 za
všechny povinné osoby, s nimiž má uzavřenu
smlouvu o společném plnění.

(3) Provozovatel systému je povinen informo-
vat konečné uživatele zejména prostřednictvím in-
formačních kampaní o způsobu zajištění zpětného
odběru použitých pneumatik, zpracování a využití
odpadních pneumatik včetně zveřejňování aktuál-
ního seznamu míst zpětného odběru.

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah evi-
dencí.

§ 38g

Dohled nad činností provozovatele systému

(1) Na činnost provozovatele systému dohlíží
ministerstvo.

(2) Zjistí-li ministerstvo v činnosti provozova-
tele systému nedostatky, může podle závažnosti
a povahy zjištěného nedostatku

a) uložit, aby provozovatel systému ve stanovené
lhůtě zjednal nápravu,

b) podat podnět inspekci k zahájení řízení o ulo-
žení pokuty provozovateli systému.

§ 38h

Rozhodnutí o zrušení oprávnění k provozování
kolektivního systému

(1) Ministerstvo může rozhodnout o zrušení
oprávnění k provozování kolektivního systému, po-
kud

a) bylo vydáno na základě nepravdivých údajů
uvedených v žádosti nebo v dokladech připoje-
ných k žádosti nebo dodatečně přestal provo-
zovatel systému splňovat podmínky pro jeho
vydání,

b) provozovatel systému nezjednal nápravu ulože-
nou podle § 38g odst. 2 písm. a) ve stanovené
lhůtě, nebo

c) provozovatel systému porušil některou z povin-
ností stanovených tímto zákonem.

(2) Pokud se provozovatel systému rozhodne,
že jej nadále nebude provozovat, je povinen bezod-
kladně tuto skutečnost oznámit ministerstvu. Minis-
terstvo na základě tohoto oznámení vydá rozhodnutí
o zrušení oprávnění k provozování kolektivního sy-
stému nejdříve 30 dní poté, co mu provozovatel sy-
stému prokázal, že o zamýšleném ukončení činnosti
informoval 6 měsíců předem povinné osoby, s nimiž
uzavřel smlouvu o společném plnění, obce, s nimiž
uzavřel smlouvu o využití systému sběru a třídění
komunálních odpadů stanovených obcí, a další oso-
by, které pro provozovatele systému zajišťují zpětný
odběr použitých pneumatik, zpracování a využití
odpadních pneumatik.

(3) Účastníkem řízení o zrušení oprávnění
k provozování kolektivního systému je pouze pro-
vozovatel systému.

70) § 1772 až 1779 občanského zákoníku.
30f) § 22 odst. 1 občanského zákoníku.“.

48. V § 39 odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu,
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využívání nebo odstraňování odpadů, provozovatelé
zařízení podle § 14 odst. 2, provozovatelé malých
zařízení podle § 33b odst. 1 a dopravci odpadů, kteří
nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí od-
padů do svého vlastnictví podle § 12 odst. 3, jsou
povinni zaslat údaje o provozu zařízení nebo o čin-
nosti dopravce odpadů krajskému úřadu přísluš-
nému podle místa zařízení a u mobilních zařízení
a dopravců podle sídla nebo bydliště provozovatele
zařízení nebo dopravce odpadů, a to do 15 dnů od
zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení čin-
nosti dopravce odpadů nebo provozu zařízení včetně
zahájení provozu podle změny souhlasu s provozem
zařízení.

(4) Provozovatelé skládek jsou povinni zasílat
každoročně do 15. února kalendářního roku násle-
dujícího po kalendářním roce, za který jsou údaje
zasílány, údaje o stavu vytvořené finanční rezervy,
doložené výpisem z bankovního účtu provozovatele
skládky, a údaje a o volné kapacitě skládky a dále
údaje o poplatcích za ukládání odpadů na skládky
krajskému úřadu příslušnému podle místa skládky.“.

49. V § 39 odstavce 6 až 14 včetně poznámky
pod čarou č. 55 znějí:

„(6) Obec, která je povinna podat hlášení podle
odstavce 2, zasílá každoročně obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností do 15. února kalendářního
roku následujícího po kalendářním roce, za který je
hlášení podáváno, hlášení o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v rozsahu stanoveném vyhláš-
kou.

(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
zpracovává na základě hlášení podle odstavců 2, 5 a 6
evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, převza-
tých autovraků a způsobů jejich zpracování, typu,
množství a způsobů zpracování, využití, nebo od-
stranění elektroodpadu, údaje o systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů. Tyto evidence zasílá kaž-
doročně do 15. dubna kalendářního roku následují-
cího po kalendářním roce, za který je hlášení
podáváno, ministerstvu a příslušnému krajskému
úřadu. Ministerstvo zajistí přístup Českého statistic-
kého úřadu k hlášením podávaným původci odpadů
a oprávněnými osobami nejpozději od 1. května
roku, ve kterém bylo hlášení podáno.

(8) Osoby, které provozují zařízení obsahující
PCB a podléhající evidenci podle § 26 písm. c) nebo
zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají
evidenci podle § 26 písm. e), nebo vlastní nebo drží
PCB definované v § 26 písm. a) nebo vlastní odpady

perzistentních organických znečišťujících látek podle
§ 27a odst. 1, nebo provozují nebo vlastní zařízení
lehce kontaminovaná PCB podle § 26 písm. d), jsou
povinny vést samostatně evidenci o těchto zaříze-
ních, PCB a odpadech perzistentních organických
znečišťujících látek. Změny v evidovaných sku-
tečnostech jsou tyto osoby povinny ohlásit minister-
stvu neprodleně poté, co ke změně došlo. Osoby
provozující zařízení, která mohou obsahovat PCB
a podléhají evidenci podle § 26 písm. e), u nichž pro-
vozovatel prokázal nepřítomnost PCB, změny v evi-
denci ministerstvu neohlašují. Povinnosti podle to-
hoto odstavce se nevztahují na laboratorní standardy
používané ve výzkumu, vývoji, zkušebnictví nebo
zdravotnictví.

(9) Evidenci odpadů, zařízení k nakládání s od-
pady, PCB, odpadů PCB a zařízení obsahujících
PCB a podléhajících evidenci a evidenci a ohlašování
přepravy nebezpečných odpadů vznikajících v rámci
činnosti Ministerstva obrany zajišťuje Ministerstvo
obrany ve spolupráci s ministerstvem.

(10) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a krajský úřad zasílají ministerstvu informace o kaž-
dém rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, a to
do 15 dnů ode dne nabytí jeho právní moci. Obecní
úřad obce s rozšířenou působností je povinen zasílat
ministerstvu informace o každém vyjádření vydaném
podle § 79 odst. 4 písm. e), a to do 15 dnů ode dne
jeho vydání. Krajský úřad zasílá ministerstvu infor-
mace o provozu zařízení a dopravcích odpadů podle
odstavce 3 do 15 dnů ode dne jejich obdržení a podle
odstavce 4 do 15. března kalendářního roku násle-
dujícího po kalendářním roce, za který je hlášení
podáváno. Ministerstvo zajistí přístup Českého sta-
tistického úřadu k hlášením podle odstavců 3 a 4.

(11) Pokud není tímto zákonem stanoveno ji-
nak, jsou právnické osoby, fyzické osoby oprávněné
k podnikání a orgány veřejné správy, které jsou po-
vinny vést evidenci podle odstavců 1 až 10, povinny
tuto evidenci uchovávat nejméně po dobu 5 let.

(12) Pro účely plnění evidenčních a ohlašova-
cích povinností přiděluje krajský úřad zařízením ke
sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování od-
padů, zařízením podle § 14 odst. 2 a malým zaříze-
ním podle § 33b odst. 1 nejpozději do patnácti dnů
ode dne vydání souhlasu podle § 14 odst. 1, vydání
integrovaného povolení podle zákona o integrované
prevenci, ohlášení zahájení provozu zařízení podle
§ 14 odst. 2 a § 33b odst. 1 identifikační číslo zaří-
zení. Při plnění evidenčních a ohlašovacích povin-
ností podle § 39 a 40 je každý povinen přidělená
identifikační čísla zařízení používat.
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(13) Informace o jednotlivých osobách zaslané
podle odstavců 2, 4, 5 a 8 se poskytují pouze orgá-
nům veřejné správy a pro potřeby řešení mimořád-
ných událostí podle zvláštních právních předpisů55).

(14) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) rozsah a způsob vedení průběžné evidence od-
padů,

b) rozsah a způsob ohlašování odpadů, zařízení
podle odstavce 3, systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů podle odstavce 6, od-
padů perzistentních organických znečišťujících
látek, PCB, odpadů PCB a zařízení obsahují-
cích PCB a způsob ohlašování změn v jejich
evidenci, způsob ohlašování počtu a stavu pře-
vzatých autovraků a způsobů jejich zpracování,
typu a množství elektroodpadu a způsobů jeho
zpracování, využití nebo odstranění,

c) rozsah a způsob ohlašování údajů podle od-
stavce 4,

d) rozsah a způsob zasílání informací podle od-
stavců 7 a 10,

e) způsob přidělování identifikačních čísel zaří-
zení.

55) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném sy-
stému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění poz-
dějších předpisů.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně ně-
kterých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších
předpisů.“.

50. § 40 včetně nadpisu zní:

„§ 40

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

(1) Přeprava nebezpečných odpadů se ohlašuje
ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí54).

(2) Odesílatel je povinen

a) každou přepravu nebezpečných odpadů ohlásit
před jejím zahájením v rozsahu ohlašovacího
listu,

b) ke každé zásilce nebezpečného odpadu přiložit
v listinné podobě doklad obsahující informace
podle ohlašovacího listu,

c) v případě, že přeprava nebezpečných odpadů
není zahájena v ohlášeném termínu, zrušit ohlá-
šení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pra-

covních dnů ode dne ohlášeného zahájení pře-
pravy,

d) nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení
přepravy nebezpečných odpadů opravit údaje
o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud
vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými
údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v pří-
padě, že byl ohlašovatelem.

(3) Při přepravě nebezpečných odpadů mobil-
ním zařízením ke sběru odpadů může být odesílate-
lem pouze provozovatel tohoto zařízení.

(4) Původce přepravovaných nebezpečných
odpadů, pokud přepravuje tyto odpady mezi svými
provozovnami, a provozovatel zařízení ke sběru, vý-
kupu, využívání nebo odstraňování odpadů nebo za-
řízení podle § 14 odst. 2, do kterého je nebezpečný
odpad po dokončení přepravy fyzicky předáván
(dále jen „příjemce“), je povinen

a) nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí ne-
bezpečných odpadů potvrdit převzetí nebez-
pečných odpadů z ohlášené přepravy v integro-
vaném systému plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí54); po potvrzení
přijetí již není možné provádět opravu,

b) zadat do systému údaje o přepravě nebezpeč-
ných odpadů, která nebyla ohlášena, v rozsahu
ohlašovacího listu, a to nejpozději do 3 pracov-
ních dnů od ukončení přepravy,

c) zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů
do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahá-
jení přepravy v případě, že byl ohlašovatelem
přepravy nebezpečných odpadů a přeprava není
zahájena v ohlášeném termínu,

d) v případě, že byl ohlašovatelem přepravy ne-
bezpečných odpadů, nejpozději do 3 pracov-
ních dnů od ukončení přepravy opravit údaje
o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud
vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými
údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v pří-
padě, že byl ohlašovatelem.

(5) Povinnosti podle odstavce 2 písm. a) a b)
může za odesílatele splnit příjemce.

(6) Na odesílatele se vztahují povinnosti při na-
kládání s nebezpečnými odpady stanovené tímto zá-
konem až do doby předání nebezpečného odpadu
příjemci do zařízení.

(7) Přeprava nebezpečných odpadů se neohla-
šuje, pokud nepřesahuje areál provozovny nebo
v případě, že odesílatelem je nepodnikající fyzická
osoba.
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(8) V případě přerušení provozu integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ži-
votního prostředí54) je možné přepravu nebezpeč-
ných odpadů uskutečnit, pokud odesílatel vyplní
ohlašovací list, jeden potvrzený si ponechá jako do-
klad o předání nebezpečného odpadu a druhý přiloží
k zásilce a po dokončení přepravy si jej ponechá pří-
jemce. Po obnovení provozu integrovaného systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí54) je příjemce do 3 pracovních dnů povinen
doplnit údaje o přepravě nebezpečných odpadů
v rozsahu ohlašovacího listu do integrovaného sy-
stému plnění ohlašovacích povinností v oblasti život-
ního prostředí54).

(9) Informace o jednotlivých osobách zúčastně-
ných na přepravě nebezpečných odpadů v integrova-
ném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí54) se poskytují pouze orgánům
veřejné správy a při řešení mimořádných událostí
podle zvláštních právních předpisů55).

(10) Ministerstvo životního prostředí vyhláš-
kou stanoví rozsah ohlašovacího listu podléhající
hlášení podle odstavce 2 písm. a) a rozsah informací
podle ohlašovacího listu, které musí obsahovat do-
klad přiložený k zásilce podle odstavce 2 písm. b).“.

51. Za § 41 se vkládá nový § 41a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 41a

Program předcházení vzniku odpadů

(1) Program předcházení vzniku odpadů České
republiky zpracovává ministerstvo ve spolupráci
s příslušnými orgány veřejné správy a veřejností.

(2) Program předcházení vzniku odpadů České
republiky obsahuje

a) cíle předcházení vzniku odpadů v souladu s Plá-
nem odpadového hospodářství České repu-
bliky,

b) opatření k předcházení vzniku odpadů,

c) soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů
a opatření k předcházení vzniku odpadů, které
umožní sledování a posouzení pokroku, jehož
bylo jejich prostřednictvím dosaženo.

(3) Vyhodnocení plnění Programu předcházení
vzniku odpadů České republiky provádí minister-
stvo pomocí soustavy indikátorů do 31. prosince ka-
lendářního roku následujícího po 2 kalendářních le-
tech, za které je vyhodnocení prováděno, a to v rámci
vyhodnocení plnění cílů Plánu odpadového hospo-
dářství České republiky.

(4) Program předcházení vzniku odpadů České
republiky a jeho změny ministerstvo zveřejní na por-
tálu veřejné správy.“.

52. § 42 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 67 zní:

„§ 42

Plán odpadového hospodářství České republiky

(1) Návrh Plánu odpadového hospodářství
České republiky zpracovává ministerstvo ve spolu-
práci s příslušnými orgány veřejné správy a veřej-
ností67). Návrh Plánu odpadového hospodářství
České republiky projedná ministerstvo s kraji
v samostatné působnosti.

(2) Plán odpadového hospodářství České repu-
bliky se skládá z části analytické, závazné a směrné.

(3) Analytická část Plánu odpadového hospo-
dářství České republiky obsahuje vyhodnocení stavu
odpadového hospodářství České republiky, které za-
hrnuje

a) výčet druhů, množství a zdroje vznikajících od-
padů a posouzení vývoje jejich produkce a na-
kládání, včetně přeshraničního toku odpadů,

b) vyhodnocení stávajících systémů sběru a naklá-
dání s odpady na území České republiky mini-
málně pro komunální odpady, směsný komu-
nální odpad, biologicky rozložitelné odpady,
obalové odpady, nebezpečné odpady, stavební
odpady, výrobky s ukončenou životností, od-
pady podle části čtvrté zákona, včetně tříděného
sběru materiálově využitelných složek odpadů,

c) vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s od-
pady na území České republiky včetně posou-
zení kapacit pro jednotlivé způsoby nakládání,
posouzení nezbytných změn a doplnění systé-
mů sběru a nakládání s odpady a výrobky
s ukončenou životností s ohledem na jejich
zlepšení v souladu s principy soběstačnosti
a blízkosti,

d) podklady pro získání informací nezbytných pro
vypracování kritérií pro umístění a kapacity za-
řízení pro nakládání s odpady podporovaná
z veřejných zdrojů, pokud je to s ohledem na
plnění stanovených cílů nezbytné.

(4) Závaznou část Plánu odpadového hospo-
dářství České republiky vyhlašuje vláda svým naří-
zením.

(5) Závazná část Plánu odpadového hospodář-
ství České republiky obsahuje cíle a opatření pro
předcházení vzniku odpadů podle přílohy č. 13 to-
hoto zákona a stanoví cíle, zásady a opatření k jejich
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dosažení včetně preferovaných způsobů nakládání
a soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů Plánu
odpadového hospodářství pro

a) nakládání s komunálními odpady, zejména
směsným komunálním odpadem a biologicky
rozložitelnými odpady,

b) nakládání se stavebními odpady,

c) nakládání s obalovými odpady,

d) nakládání s výrobky s ukončenou životností
a vybranými odpady podle části čtvrté tohoto
zákona,

e) nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpeč-
nými,

f) přípravu na opětovné použití, recyklaci, využí-
vání a odstraňování odpadů minimalizující ne-
příznivý dopad na životní prostředí,

g) snižování množství odpadů ukládaných na
skládky, zejména biologicky rozložitelných od-
padů,

h) snižování podílu biologicky rozložitelné složky
ve směsném komunálním odpadu.

(6) Směrná část Plánu odpadového hospodář-
ství České republiky obsahuje

a) výčet nástrojů pro splnění cílů Plánu odpado-
vého hospodářství České republiky,

b) kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž
základě byl Plán odpadového hospodářství Čes-
ké republiky zpracován,

c) informace nezbytné pro vypracování kritérií
pro umístění a kapacity zařízení pro nakládání
s odpady podporovaná z veřejných zdrojů, po-
kud je to s ohledem na plnění stanovených cílů
nezbytné,

d) návrhy na potřebná zařízení pro nakládání s od-
pady nadregionálního významu, pokud je to
s ohledem na plnění stanovených cílů nezbytné.

(7) Plán odpadového hospodářství České repu-
bliky se zpracovává na dobu nejméně 10 let a musí
být změněn bezprostředně po každé zásadní změně
podmínek, na jejichž základě byl zpracován.

(8) Závazná část Plánu odpadového hospodář-
ství České republiky, včetně jejích změn, je závaz-
ným podkladem pro zpracování plánů odpadového
hospodářství krajů, pro rozhodovací a jiné činnosti
příslušných správních úřadů v oblasti odpadového
hospodářství a podkladem pro zpracovávání územně
plánovací dokumentace krajů a obcí.

(9) Ministerstvo každoročně vyhodnocuje po-
mocí soustavy indikátorů plnění cílů Plánu odpado-
vého hospodářství České republiky a do 15. prosince

kalendářního roku následujícího po 2 kalendářních
letech, za které je vyhodnocení prováděno, zpracuje
zprávu o plnění cílů Plánu odpadového hospodářství
České republiky.

(10) Plán odpadového hospodářství České re-
publiky a jeho změny ministerstvo zveřejní na por-
tálu veřejné správy.

67) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zá-
kon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů.“.

53. § 43 včetně nadpisu zní:

„§ 43

Plán odpadového hospodářství kraje

(1) Kraj v samostatné působnosti zpracovává
plán odpadového hospodářství kraje ve spolupráci
s příslušnými orgány veřejné správy a veřejností65)
pro jím spravované území a jeho změny.

(2) Plán odpadového hospodářství kraje musí
být v souladu se závaznou částí plánu odpadového
hospodářství České republiky a jejími změnami.

(3) Plán odpadového hospodářství kraje se
skládá z části analytické, závazné a směrné.

(4) Analytická část plánu odpadového hospo-
dářství kraje obsahuje vyhodnocení stavu odpado-
vého hospodářství kraje, které zahrnuje

a) výčet druhů, množství a zdroje vznikajících od-
padů a posouzení vývoje jejich produkce a na-
kládání,

b) vyhodnocení stávajících systémů sběru a naklá-
dání s odpady na území kraje minimálně pro
komunální odpady, směsný komunální odpad,
biologicky rozložitelné odpady, obalové od-
pady, nebezpečné odpady, stavební odpady, vý-
robky s ukončenou životností, odpady podle
části čtvrté zákona, včetně tříděného sběru ma-
teriálově využitelných složek odpadů,

c) vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s od-
pady na území kraje včetně posouzení kapacit
pro jednotlivé způsoby nakládání, posouzení
nezbytných změn a doplnění systémů sběru
a nakládání s odpady a výrobky s ukončenou
životností s ohledem na jejich zlepšení v souladu
s principy soběstačnosti a blízkosti,

d) podklady pro získání informací nezbytných pro
vypracování kritérií pro umístění a kapacity za-
řízení pro nakládání s odpady podporovaná
z veřejných zdrojů, pokud je to s ohledem na
plnění stanovených cílů nezbytné.
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(5) Závazná část plánu odpadového hospodář-
ství kraje obsahuje cíle a opatření pro předcházení
vzniku odpadů a stanoví cíle, zásady a opatření k je-
jich dosažení včetně preferovaných způsobů naklá-
dání a soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů
plánu odpadového hospodářství kraje pro

a) nakládání s komunálními odpady, zejména
směsným komunálním odpadem a biologicky
rozložitelnými odpady,

b) nakládání se stavebními odpady,

c) nakládání s obalovými odpady,

d) nakládání s výrobky s ukončenou životností
a vybranými odpady podle části čtvrté tohoto
zákona,

e) nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpeč-
nými,

f) přípravu na opětovné použití, recyklaci, využí-
vání a odstraňování odpadů minimalizující ne-
příznivý dopad na životní prostředí,

g) snižování množství odpadů ukládaných na
skládky, zejména biologicky rozložitelných od-
padů,

h) snižování podílu biologicky rozložitelné složky
ve směsném komunálním odpadu.

(6) Směrná část plánu odpadového hospodář-
ství kraje obsahuje

a) výčet nástrojů pro splnění cílů plánu odpado-
vého hospodářství kraje,

b) kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž
základě byl plán odpadového hospodářství
kraje zpracován,

c) kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení
pro nakládání s odpady podporovaná z veřej-
ných zdrojů,

d) záměry na potřebná zařízení pro nakládání s od-
pady, pokud je to s ohledem na plnění stanove-
ných cílů nezbytné.

(7) Vznikne-li potřeba zřídit zařízení k naklá-
dání s odpady nebo řešit pohyb odpadů přesahující
hranice krajů, jsou kraje v samostatné působnosti
povinny při zpracovávání plánů odpadového hospo-
dářství kraje a jejich změn vzájemně spolupracovat.

(8) Kraj v samostatné působnosti je povinen
zpracovat a schválit návrh plánu odpadového hospo-
dářství kraje nebo jeho změny do 18 měsíců ode dne
nabytí účinnosti nařízení vlády, kterým se vyhlašuje
nebo mění závazná část Plánu odpadového hospo-
dářství České republiky.

(9) Plán odpadového hospodářství kraje se
zpracovává na dobu nejméně 10 let a musí být změ-

něn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž
základě byl zpracován, a to nejpozději do 1 roku od
změny podmínek.

(10) Kraj v samostatné působnosti je povinen
zaslat návrh plánu odpadového hospodářství kraje
nebo jeho změny v elektronické podobě ministerstvu
k posouzení. V případě, že návrh plánu odpadového
hospodářství kraje neobsahuje náležitosti stanovené
tímto zákonem nebo není v souladu s Plánem od-
padového hospodářství České republiky a jeho změ-
nou, ministerstvo do 2 měsíců ode dne obdržení ná-
vrhu plánu odpadového hospodářství kraje nebo
jeho změny sdělí kraji své připomínky. Kraj plán
odpadového hospodářství nebo jeho změnu před
vyhlášením podle připomínek ministerstva upraví
a v elektronické podobě zašle ministerstvu.

(11) Závaznou část plánu odpadového hospo-
dářství kraje a její změnu vyhlásí kraj obecně závaz-
nou vyhláškou. Závazná část plánu odpadového hos-
podářství kraje je závazným podkladem pro zpraco-
vání plánů odpadového hospodářství obcí a pro roz-
hodovací a koncepční činnosti příslušných správních
úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodář-
ství a podkladem pro zpracovávání územně pláno-
vací dokumentace kraje.

(12) Rozhodnutí a vyjádření orgánů státní
správy v oblasti odpadového hospodářství vydávané
podle tohoto zákona musí být v souladu se závaznou
částí plánu odpadového hospodářství příslušného
kraje.

(13) Kraj každoročně vyhodnocuje pomocí
soustavy indikátorů plnění cílů plánu odpadového
hospodářství kraje a do 31. října kalendářního roku
následujícího po 2 kalendářních letech, za které je
vyhodnocení prováděno, zpracuje zprávu o plnění
cílů plánu odpadového hospodářství kraje a tuto
zprávu zašle do 15. listopadu ministerstvu.

(14) Plán odpadového hospodářství kraje a jeho
změny kraj zveřejní na portálu veřejné správy.“.

54. § 44 včetně nadpisu zní:

„§ 44

Plán odpadového hospodářství obce

(1) Obec, která produkuje ročně více než 10 t
nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostat-
ního odpadu, zpracovává v samostatné působnosti
plán odpadového hospodářství obce pro odpady,
které produkuje, a odpady, se kterými nakládá.

(2) Obec, která ke dni vyhlášení závazné části
plánu odpadového hospodářství kraje nebo její
změny produkuje množství odpadů nad limit stano-
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vený v odstavci 1, zpracuje návrh plánu odpadového
hospodářství do 12 měsíců od vyhlášení závazné
části plánu odpadového hospodářství kraje nebo její
změny. Ostatní obce zpracují návrh plánu odpado-
vého hospodářství do 12 měsíců od dosažení pro-
dukce odpadů nad limit stanovený v odstavci 1.

(3) Plán odpadového hospodářství obce musí
být v souladu se závaznou částí plánu odpadového
hospodářství kraje a jejími změnami.

(4) Plán odpadového hospodářství obce se
skládá z části analytické, závazné a směrné.

(5) Analytická část plánu odpadového hospo-
dářství obce obsahuje vyhodnocení stavu odpado-
vého hospodářství obce, které zahrnuje

a) posouzení druhů, množství a zdroje vznikají-
cích komunálních odpadů,

b) vyhodnocení stávajících obecních systémů
sběru a nakládání s komunálními odpady na
území obce minimálně pro směsný komunální
odpad, biologicky rozložitelné komunální od-
pady, papír, plasty, sklo, kovy, obalové odpady,
nebezpečné složky komunálních odpadů, a je-
jich soulad se závaznou částí plánu odpadového
hospodářství kraje,

c) posouzení nezbytných změn a doplnění obec-
ního systému sběru a nakládání s komunálními
odpady.

(6) Závazná část plánu odpadového hospodář-
ství obce obsahuje opatření pro předcházení vzniku
odpadů v souladu s plánem odpadového hospodář-
ství kraje a stanoví cíle a opatření k jejich dosažení
v rámci obecního systému pro nakládání s odpady
a soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů plánu
odpadového hospodářství obce pro

a) nakládání s komunálními odpady, zejména
směsným komunálním odpadem a biologicky
rozložitelnými komunálními odpady,

b) nakládání s obalovými odpady,

c) nebezpečnými složkami komunálních odpadů,

d) nakládání se stavebními odpady, pokud stano-
vila systém nakládání se stavebním odpadem,

e) nakládání s výrobky s ukončenou životností
a vybranými odpady podle části čtvrté tohoto
zákona v případě, že provozuje místo zpětného
odběru v rámci spolupráce s povinnými oso-
bami,

f) přípravu na opětovné použití, recyklaci, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů mini-
malizující nepříznivý dopad na životní pro-
středí,

g) snižování množství odpadů ukládaných na
skládky, zejména biologicky rozložitelných od-
padů,

h) snižování podílu biologicky rozložitelné složky
ve směsném komunálním odpadu.

(7) Směrná část plánu odpadového hospodář-
ství obce obsahuje

a) návrhy na zlepšení obecního systému nakládání
s komunálními odpady,

b) kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž
základě byl plán odpadového hospodářství obce
zpracován.

(8) Plán odpadového hospodářství obce se
zpracovává na dobu nejméně 5 let a musí být změněn
při každé zásadní změně podmínek, na jejichž zá-
kladě byl zpracován, a to nejpozději do 6 měsíců
od změny podmínek.

(9) Obec v samostatné působnosti s výjimkou
hlavního města Prahy je povinna zaslat návrh svého
plánu odpadového hospodářství nebo jeho změny
v elektronické podobě příslušnému krajskému
úřadu. V případě, že návrh plánu odpadového hos-
podářství obce neobsahuje náležitosti stanovené
tímto zákonem nebo není v souladu se závaznou
částí plánu odpadového hospodářství kraje a její
změnou, příslušný krajský úřad do 3 měsíců ode
dne obdržení návrhu plánu odpadového hospodář-
ství obce sdělí obci své připomínky. Obec svůj plán
odpadového hospodářství nebo jeho změnu podle
připomínek kraje upraví a v elektronické podobě za-
šle kraji.

(10) Závazná část plánu odpadového hospodář-
ství obce je závazným podkladem pro její činnosti
v oblasti odpadového hospodářství a podkladem
pro zpracovávání územně plánovací dokumentace
obce.

(11) Obec každoročně vyhodnocuje pomocí
soustavy indikátorů plnění cílů plánu odpadového
hospodářství obce a na vyžádání je poskytne orgánu
státní správy.

(12) Plán odpadového hospodářství obce a jeho
změny obec zveřejní na portálu veřejné správy.

(13) Obce, které k zabezpečení svých povin-
ností při nakládání s komunálním odpadem vytvo-
řily dobrovolný svazek obcí, mohou na základě pí-
semné dohody zpracovat společný plán odpadového
hospodářství obce, který nahrazuje jednotlivé plány
odpadového hospodářství obce.“.

55. V § 45 odst. 3 větě poslední se za slovo
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„skládky“ vkládají slova „ , za které se neplatí po-
platek“.

56. V § 66 se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:

„l) provozuje zařízení na recyklaci lodí v rozporu
s přímo použitelným předpisem Evropské unie
o recyklaci lodí66),

m) v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie o recyklaci lodí66) provede re-
cyklaci lodi bez schváleného plánu recyklace
lodi nebo v rozporu s ním.“.

57. V § 66 odst. 4 písm. i) se za slovo „vý-
robců“ vkládají slova „nebo povinných osob“.

58. V § 66 odst. 4 písm. i) a j) se za slova „podle
§ 31l“ vkládají slova „nebo 38c“.

59. V § 66 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Pokutu do výše 500 000 Kč uloží inspekce
fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo práv-
nické osobě, která jako zpracovatel odpadních baterií
nebo akumulátorů nesplní povinnost zaslat minister-
stvu zprávu o recyklační účinnosti procesů recyklace
odpadních baterií a akumulátorů podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie upravujícího prová-
děcí pravidla pro výpočet recyklační účinnosti pro-
cesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů63).“.

60. V § 72 odst. 1 písm. i) se na konci textu
bodu 5 doplňují slova „a návrhy na zápis do
Seznamu povinných osob podle § 38b“.

61. V § 72 odst. 1 písm. i) se na konci textu
bodu 6 doplňují slova „a 38d“.

62. V § 72 odst. 1 písm. i) bodě 10 se slova
„a § 38“ nahrazují slovy „ , § 38 a 38b“.

63. V § 72 odst. 1 písm. i) se na konci textu
bodu 11 doplňují slova „a údaje o recyklačních účin-
nostech procesů recyklace odpadních baterií a aku-
mulátorů“.

64. V § 72 odst. 1 písm. j) v bodě 3 se slova
„a sběrných dvorů, k jejichž provozu se nevydává
souhlas podle § 14 odst. 1“ zrušují.

65. V § 72 odst. 1 písm. j) se na konci textu
bodu 7 doplňují slova „a 38d“.

66. V § 72 odst. 1 písm. j) bod 11 zní:

„11. Seznam povinných osob podle § 38b,“.

67. V § 72 odst. 1 písm. j) se doplňuje bod 12,
který zní:

„12. seznam dopravců odpadů,“.

68. V § 72 odst. 1 se za písmeno p) vkládá nové
písmeno q), které zní:

„q) vykonává funkci příslušného orgánu pro zasí-
lání zpráv o recyklační účinnosti procesů re-
cyklace odpadních baterií a akumulátorů po-
dle přímo použitelného předpisu Evropské
unie63),“.

69. V § 72 odst. 1 písmeno u) zní:

„u) vydává oprávnění k provozování kolektivního
systému a rozhoduje o prodloužení platnosti
nebo změně oprávnění k provozování kolektiv-
ního systému podle § 31m a 38d, rozhoduje
o zrušení oprávnění k provozování kolektiv-
ního systému podle § 31r a 38h,“.

70. V § 72 odst. 1 se na konci textu písmene v)
doplňují slova „a 38g.“.

71. V § 72 se doplňuje odstavec 3, který včetně
poznámky pod čarou č. 68 zní:

„(3) Ministerstvo

a) posuzuje návrhy plánů odpadového hospodář-
ství krajů a návrhy jejich změn z hlediska jejich
souladu s Plánem odpadového hospodářství
České republiky a jeho změnami,

b) vykonává funkci příslušného orgánu pro zaří-
zení na recyklaci lodí,

c) schvaluje plány kontrol přepravy odpadů podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie68).

68) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/
/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů, ve
znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 660/2014 ze dne 15. května 2014.“.

72. V § 76 odst. 1 písmeno g) zní:

„g) zpracovává plány kontrol přepravy odpadů po-
dle přímo použitelného předpisu Evropské
unie68),“.

73. V § 76 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

„m) kontroluje, zda jsou zařízení na recyklaci lodí
provozována v souladu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie o recyklaci lodí66)
a zákonem.“.

74. V § 78 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které zní:

„y) schvaluje plán recyklace lodi podle čl. 7 přímo
použitelného předpisu Evropské unie o recyk-
laci lodí66).“.
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75. V § 82 odst. 3 se za slova „§ 20 písm. e)“
vkládají slova „ , § 31f“ a slova „§ 39 odst. 2, 3, 5 a 8“
se nahrazují slovy „§ 39 odst. 2 až 6 a 8“.

76. Příloha č. 2 se zrušuje.

77. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb.
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78. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb.
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79. Příloha č. 9 se zrušuje.

80. Příloha č. 12 zní:

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

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ministerstvo životního prostředí a Minister-
stvo zdravotnictví sdělí osobám, které byly nebo bu-
dou pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů podle § 9 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona před 1. lednem 2016, přihlašovací údaje do
integrovaného systému plnění ohlašovacích povin-
ností v oblasti životního prostředí do 31. prosince
2015.

2. Baterie nebo akumulátory, které je zakázáno
uvádět na trh nebo do oběhu podle § 31a odst. 1
zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou být uváděny
do oběhu až do vyčerpání zásob, pokud jde o

a) knoflíkové články, které obsahují více než
0,0005 % a méně než 2 % hmotnostních rtuti,
uvedené na trh do 30. září 2015,

b) přenosné baterie nebo akumulátory určené pro
použití v bezšňůrových elektrických nástrojích,
které obsahují více než 0,002 % hmotnostních
kadmia, uvedené na trh do 31. prosince 2016,
nebo

c) ostatní baterie nebo akumulátory uvedené na
trh do 26. září 2008.

3. Obce jsou povinny zaslat hlášení podle § 39
odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
poprvé za kalendářní rok 2016.

4. Identifikační čísla zařízení přidělená před
účinností tohoto zákona a zveřejněná na portálu ve-
řejné správy se považují za identifikační čísla zaří-
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zení přidělená podle § 39 odst. 12 zákona č. 185/
/2001 Sb., o odpadech, ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu,
využívání nebo odstraňování odpadů, provozovatelé
zařízení podle § 14 odst. 2 a provozovatelé malých
zařízení podle § 33b odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, jejichž provoz byl zahájen
před účinností tohoto zákona, a identifikační číslo
zařízení jim nebylo přiděleno, případně není zveřej-
něno na portálu veřejné správy krajského úřadu pří-
slušného podle místa zařízení a u mobilních zařízení
podle sídla nebo bydliště provozovatele zařízení,
oznámí tomuto krajskému úřadu obdobně podle
§ 39 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, do 31. ledna 2016, zda je zařízení provozo-
váno. Krajský úřad příslušný podle místa zařízení
a u mobilních zařízení podle sídla nebo bydliště pro-
vozovatele zařízení přidělí těmto zařízením identifi-
kační čísla zařízení do 30. dubna 2016. Při vedení
průběžné evidence a v ročním hlášení o produkci
a nakládání s odpady jsou původci odpadů a opráv-
něné osoby povinni identifikační čísla zařízení pou-
žívat u údajů o odpadech, které budou předány a pře-
vzaty po 30. červnu 2016.

6. Osoby, které provozují nebo vlastní zařízení
lehce kontaminované PCB podle § 26 písm. d) podle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
jsou povinny zaslat jeho evidenci ministerstvu podle
§ 39 odst. 8 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do
30. června 2016.

7. Přede dnem 31. prosince 2016 nejsou odesí-
latel a příjemce povinni ohlašovat přepravu nebez-
pečných odpadů podle § 40 zákona č. 185/2001
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, pokud vedou evidenci podle § 40 zá-
kona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Plány odpadového hospodářství přijaté po-
dle § 42 až 44 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
zůstávají v platnosti po stanovenou dobu jejich plat-
nosti. Na změny těchto plánů odpadového hospo-
dářství se použijí § 42 až 44 zákona č. 185/2001

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

9. Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného
odběru olejů za uplynulý kalendářní rok podle § 38
odst. 10 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se zpra-
covává naposledy za rok 2014.

10. Do dne 31. prosince 2015 nejsou původci
a oprávněné osoby povinni zajistit, aby byly nebez-
pečné odpady označeny podle § 13 odst. 2 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud zajistí,
aby nebezpečné odpady byly označeny podle § 13
odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

11. Osoby pověřené k hodnocení nebezpeč-
ných vlastností odpadů uvedených v příloze č. 2 k zá-
konu č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pod
označením kódem H1, H2, H3-A, H3-B, H12,
H14 a H15 se považují za osoby pověřené k hodno-
cení nebezpečných vlastností uvedených v příloze
přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebez-
pečných vlastnostech odpadů1) pod označením HP 1
až HP 3, HP 12, HP 14 a HP 15. Osoby pověřené
k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů uvede-
ných v příloze č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb., o od-
padech, ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, pod označením kódem H4 až
H11 a H13 se považují za osoby pověřené k hodno-
cení nebezpečných vlastností uvedených v příloze
přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebez-
pečných vlastnostech odpadů1) pod označením HP 4
až HP 11 a HP 13.

12. Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlast-
ností odpadu vydaná přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona podle § 9 odst. 1 zákona č. 185/
/2001 Sb., o odpadech, ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za
osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností uve-
dených v příloze přímo použitelného předpisu
Evropské unie o nebezpečných vlastnostech od-
padů1) a zůstávají v platnosti až do uplynutí doby
platnosti, která je v nich stanovena. To neplatí, byly-
-li splněny podmínky pro okamžité pozbytí plat-
nosti osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností
odpadu uvedené v § 9 odst. 2 zákona č. 185/2001
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1) Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.



Sb., o odpadech, ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 169/2013 Sb.,
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb.,
o integrovaném registru znečišťování životního

prostředí a integrovaném systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního

prostředí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích,

ve znění pozdějších předpisů

Čl. III

V zákoně č. 169/2013 Sb., kterým se mění zá-
kon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně někte-
rých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru zne-

čišťování životního prostředí a integrovaném systé-
mu plnění ohlašovacích povinností v oblasti život-
ního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o pod-
mínkách provozu vozidel na pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona
č. 184/2014 Sb., se v čl. I body č. 24, 58 až 67 a 104
zrušují.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlá-
šení, s výjimkou článku I bodů 26 a 28, které na-
bývají účinnosti dnem 1. října 2015, bodů 11, 12,
16 a 17, bodů 48, 49 § 39 odst. 6 až 10 a 12 a bodu 50,
které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016, bo-
dů 31, 32 a 33, které nabývají účinnosti dnem
1. března 2016, a bodu 27 § 31a odst. 2, který na-
bývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2015 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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