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O B S A H:
416. Zák o n o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
417. Zák o n , kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
418. Zák o n , kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní
moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/
/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu
a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
419. Zák o n o změně názvu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
420. Zák o n , kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
421. Zák o n , kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů
422. Zák o n , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
423. Zák o n , kterým se mění zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
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416
ZÁKON
ze dne 4. listopadu 2009
o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY
§1
(1) Tento zákon upravuje postup v souvislosti
s urychlením výstavby dopravní infrastruktury.
(2) Dopravní infrastrukturou se pro účely tohoto
zákona rozumí stavby dopravní infrastruktury1)
a stavby s nimi související (dále jen „dopravní infrastruktura“) umisťované v plochách a koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje nebo veřejně
prospěšné stavby vymezené v územně plánovací dokumentaci.
§2
(1) Obecný stavební úřad2) může u stavby dopravní infrastruktury na žádost stavebníka spojit
územní a stavební řízení. Speciální stavební úřad3) je
ve spojeném řízení dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska.
(2) Příslušný k vedení spojeného řízení podle odstavce 1 v prvním stupni je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(3) Žádá-li stavebník o stavební povolení k výstavbě dopravní infrastruktury a doklady uvedené
v § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona nejsou k žádosti přiloženy, oznámí stavební úřad zahájení stavebního řízení i bez předložení těchto dokladů. O žádosti
o vydání stavebního povolení rozhodne stavební úřad
až po předložení dokladů podle věty prvé.
(4) Lhůty pro podání žalob k soudům k přezkoumání správních rozhodnutí vydaných v řízeních podle

§ 1 se zkracují na polovinu. O žalobách rozhodne soud
ve lhůtě 90 dnů.
§3
(1) Pro odejmutí nebo omezení práv k pozemkům
nebo stavbám potřebným pro uskutečnění dopravní infrastruktury platí zákon o vyvlastnění, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Pro splnění podmínky přípustnosti vyvlastnění podle zákona o vyvlastnění, spočívající v povinnosti nejprve učinit návrh na získání potřebných práv
k pozemku nebo stavbě dohodou, postačí doručení návrhu smlouvy na získání potřebných práv
a) na adresu, kterou vlastník nemovitosti předem písemně sdělil, nebo
b) na adresu místa trvalého pobytu vlastníka nemovitosti nebo jeho adresu bydliště v cizině nebo,
nemá-li trvalý pobyt na území České republiky,
na adresu evidovanou v katastru nemovitostí,
jde-li o fyzickou osobu, nebo
c) na adresu sídla evidovanou v katastru nemovitostí,
jde-li o právnickou osobu.
Lhůta podle § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění počíná
plynout ode dne doručení na adresy uvedené v písmenech a) až c). Doručení návrhu smlouvy na získání
potřebných práv má účinky i vůči všem právním nástupcům vyvlastňovaného.
(3) Nedojde-li k dohodě na získání potřebných
práv k pozemku nebo stavbě, platí pro doručování
oznámení účelu vyvlastnění odstavec 2.
(4) Splnění podmínek přípustnosti vyvlastnění
uvedených v odstavci 2 nebo 3 se nevyžaduje, pokud
doručení na adresy podle odstavce 2 není možné, neboť
vlastník nemovitosti se na nich nezdržuje, odstěhoval se
nebo v místě adresy není znám.
(5) Při uzavírání smlouvy o získání potřebných
práv k pozemku nebo stavbě se kupní cena pozemku
nebo stavby, včetně všech jejích součástí a příslušenství,

1

) § 2 odst. 1 písm. k) bod 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

2

) § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.

3

) § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.
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a cena práva odpovídající věcnému břemeni sjednává ve
výši tržní ceny obvyklé v daném místě a čase. Pokud je
cena pozemku, stavby nebo věcného břemene zjištěná
jiným způsobem ocenění podle zvláštního právního
předpisu4) vyšší než cena tržní, použije se takto zjištěná
cena. Nezbytnou součástí smlouvy je ustanovení o způsobu a lhůtě vyplacení kupní ceny nebo ceny práva
odpovídajícího věcnému břemeni.
(6) Pokud nedojde do 60 dnů ode dne doručení
návrhu dohody k jejímu uzavření, má se za to, že práva
k pozemku nebo stavbě potřebná pro uskutečnění
účelu vyvlastnění není možné získat dohodou, není-li
sjednána lhůta delší. Věta první se použije i v případě,
že uzavření smlouvy brání předkupní právo třetí osoby. Návrh smlouvy o získání práv k pozemku nebo
stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění
může obsahovat požadavek, aby tento pozemek nebo
stavba nebyl zatížen právy, která zanikají vyvlastněním.
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§5
(1) Pokud uskutečnění dopravní infrastruktury
brání nájemní právo k pozemku nebo stavbě ve vlastnictví stavebníka, které by zaniklo vyvlastněním podle
zákona o vyvlastnění, je stavebník oprávněn nájem pozemku nebo stavby vypovědět podle zvláštního zákona, bez ohledu na sjednanou dobu trvání nájmu, pokud se s nájemcem nedohodne jinak. Nájemci v takovém případě přísluší náhrada nákladů spojených s ukončením nájmu.
(2) Ustanovení odstavce 1 se použije i pro nájem
bytu. Právo nájemce na bytovou náhradu podle zvláštního právního předpisu není dotčeno.
ČÁST DRUHÁ
PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

§4

§6

(1) Je-li podáno proti rozhodnutí o vyvlastnění
odvolání, které nesměřuje proti výrokům rozhodnutí
uvedeným v § 24 odst. 2 písm. a) a b) zákona o vyvlastnění, nabývají tyto výroky právní moci.

Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadní právní
úpravy.

(2) Je-li podána žaloba proti rozhodnutí podle zákona o vyvlastnění, přizná soud na návrh žalobce po
vyjádření žalovaného usnesením žalobě odkladný účinek, jestliže je žalobce závažně ohrožen ve svých právech a přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není
v rozporu s veřejným zájmem.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
§7
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

4

) § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
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417
ZÁKON
ze dne 4. listopadu 2009,
kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o veřejných zakázkách
Čl. I
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) jejich předmětem jsou služby ve výzkumu a vývoji19), s výjimkou případů, kdy cena za provedení
výzkumu a vývoje je hrazena výlučně zadavatelem
a zadavatel je jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje,“.
2. V § 42 odst. 1 se slova „§ 146 odst. 2“ nahrazují
slovy „§ 146 odst. 3“.
3. V § 43 odst. 5 se za slova „§ 118“ vkládají slova
„odst. 1“.
4. V § 52 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Ustanovením odstavců 1 až 3 nejsou dotčeny
§ 57 odst. 1 a § 59 odst. 4.“.
5. V § 53 odst. 1 písm. h) se na konci slovo „a“
zrušuje.
6. V § 53 odst. 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) který není veden v rejstříku osob se zákazem
plnění veřejných zakázek.“.

obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty“
zrušují.
10. V § 71 odst. 8 písm. b) se slova „jsou návrh
smlouvy a prohlášení uchazeče podle § 68 odst. 2 podepsány“ nahrazují slovy „je návrh smlouvy podepsán“.
11. V § 71 odst. 9 se za slova „a informaci o tom,
zda nabídka splňuje požadavky podle odstavce 8“ vkládají slova „ ; komise může přítomným uchazečům sdělit rovněž informaci o nabídkové ceně“.
12. V § 72 odst. 3 a v § 73 odst. 1 se slova
„odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 9“.
13. V § 81 odstavec 2 zní:
„(2) Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí
podle odstavce 1 všem dotčeným zájemcům a všem
dotčeným uchazečům. Dotčenými uchazeči se rozumějí
uchazeči, kteří nebyli s konečnou platností vyloučeni.
Vyloučení má konečnou platnost, pokud bylo uchazeči
oznámeno a uchazeč nepodal námitky ve lhůtě podle
§ 110 odst. 4, nebo nepodal návrh ve lhůtě podle § 114
odst. 4 a 5, nebo bylo řízení o jeho návrhu zastaveno.
Dotčenými zájemci se rozumějí zájemci, kterým veřejný zadavatel nedoručil oznámení o jejich vyloučení
před odesláním oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.“.
14. V § 81 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) poučení o lhůtě pro podání námitek podle § 110
odst. 4 a zákazu uzavření smlouvy podle § 82
odst. 1.“.

8. V § 59 odst. 4 větě první se slova „ , s výjimkou
případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo
dodavatelem prokázáno vůbec“ zrušují.

15. V § 83 odstavec 2 zní:
„(2) Pokud zadavatel v případě dynamického nákupního systému neodešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění postupem podle odstavce 1,
je povinen jej odeslat souhrnně za předcházející
čtvrtletí; souhrn oznámení je zadavatel povinen odeslat
do 30 dnů od konce příslušného kalendářního
čtvrtletí.“.

9. V § 68 odst. 2 větě druhé se slova „a prohlášení
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým

16. V § 83 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„V takovém případě zašle zadavatel informaci o všech
smlouvách uzavřených na základě rámcové smlouvy

7. V § 53 odst. 2 písm. d) se slova „a i)“ nahrazují
slovy „ , i) a j)“.
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provozovateli informačního systému souhrnně za předcházející kalendářní čtvrtletí, a to do 30 dnů od jeho
konce; povinný obsah oznámení stanoví prováděcí
právní předpis.“.
17. V § 84 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Zruší-li zadávací řízení Úřad, užijí se odstavce 7 a 8 obdobně. Lhůty počínají běžet ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu.“.
18. § 110 včetně nadpisu zní:
„§ 110
Rozsah a způsob podání námitek
(1) Při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může kterýkoliv
dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité
veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla
újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel“), zadavateli
podat zdůvodněné námitky.
(2) Námitky lze podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli do 15 dnů
ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem
zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření
smlouvy.
(3) Námitky proti zadávacím podmínkám musí
stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od
skončení lhůty pro podání nabídek.
(4) Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení
o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle
§ 81 nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím
řízení.
(5) V případě, že zadavatel uveřejní dobrovolné
oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 146
odst. 2, lze podat námitky proti záměru uzavřít
smlouvu bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení do 15 dnů od uveřejnění oznámení o záměru
uzavřít smlouvu.
(6) Před uplynutím lhůty pro podání námitek podle odstavců 3 až 5 a do doby doručení rozhodnutí
zadavatele o námitkách nesmí zadavatel uzavřít
smlouvu.
(7) Námitky se podávají písemně. V námitkách
musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému
úkonu zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení zákona. V námitkách podle odstavců 2, 3 a 5 musí
být uvedeno, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stě-
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žovatel domáhá. Jde-li o námitky podle odstavce 2,
musí stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém
porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující náležitosti podle tohoto odstavce
zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí
o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně
a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 114 odst. 2 může
stěžovatel podat bez předchozího podání námitek.
(8) Zájemce či uchazeč se může práva na podání
námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení písemně vzdát; práva na
podání námitek se může zájemce či uchazeč vzdát až po
vzniku práva podat námitky. Pokud se zájemce či uchazeč vzdal práva na podání námitek, platí, že lhůta pro
podání námitek ve vztahu k tomuto zájemci či uchazeči
uplynula.“.
19. V § 111 odst. 2 se slova „§ 113 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 114 odst. 4“.
20. V § 111 odst. 5 větě první se slova „či zrušit
zadávací řízení“ zrušují.
21. V § 112 odst. 1 se slova „ , při kterém přezkoumává zákonnost úkonů zadavatele s cílem zajistit
zachování zásad podle § 6“ zrušují.
22. V § 112 odst. 2 se za slovo „Úřad“ vkládají
slova „při výkonu dohledu nad dodržováním tohoto
zákona“.
23. V § 112 odst. 2 písm. b) se za slovo „zakázky“
vkládají slova „a soutěži o návrh“.
24. § 113 včetně nadpisu zní:
„§ 113
Zahájení řízení
Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele se zahajuje na písemný návrh stěžovatele (dále jen „navrhovatel“) nebo z moci úřední.“.
25. V § 114 odstavce 2 až 6 znějí:
„(2) Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku lze
podat návrh pouze proti uzavření smlouvy bez předchozího uveřejnění zadávacího řízení nebo proti porušení zákazu uzavření smlouvy, stanovenému tímto zákonem. Navrhovatel se může domáhat pouze uložení
zákazu plnění smlouvy.
(3) Návrh vedle obecných náležitostí podání64)
musí obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli
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hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na
provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115
a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením
smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení
námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4.
(4) Návrh musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu
zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž
stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Návrh na uložení zákazu plnění
smlouvy podle odstavce 2 musí být doručen pouze
Úřadu, a to do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 147 s uvedením důvodu pro zadání veřejné
zakázky bez uveřejnění oznámení zadávacího řízení,
nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
(5) Pokud zadavatel námitky nevyřídil podle
§ 111 odst. 1, lze návrh na uložení opatření k nápravě
doručit Úřadu a zadavateli nejpozději do 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem.
(6) Zadavatel je povinen zaslat Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 7 dnů od jeho doručení.
Společně s tímto vyjádřením zašle příslušnou dokumentaci veřejné zakázky nebo soutěže o návrh. V případě návrhu na zákaz plnění smlouvy je zadavatel povinen současně Úřadu zaslat kopii smlouvy na veřejnou
zakázku a označit případné důvody pro pokračování
plnění smlouvy ve smyslu § 118 odst. 3.“.
26. V § 115 odst. 1 větě druhé se za slovo „navrhovatele“ vkládají slova „nebo že nabídková cena,
která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové
smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění
nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění
smlouvy,“.
27. V § 115 odstavec 2 zní:
„(2) Kauce je příjmem státního rozpočtu, jestliže
Úřad pravomocným rozhodnutím návrh zamítne podle
§ 118 odst. 4 písm. a), jinak Úřad kauci spolu s úroky
vrátí navrhovateli do 30 dnů ode dne nabytí právní
moci rozhodnutí. Kauce se vrátí rovněž v případě,
kdy Úřad společně se zamítnutím návrhu podle § 118
odst. 4 písm. a) rozhodne o tom, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1.“.
28. V § 116 se za slova „nejvhodnější nabídky“
vkládají slova „nebo rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu“ a na konci textu § 116 se doplňují slova
„nebo vybraný účastník soutěže o návrh“.
29. V § 117 odst. 1 se za slovo „rozhodnutí“ vkládají slova „ve správním řízení zahájeném“ a číslo „118“
se nahrazuje číslem „113“.
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30. V § 117 odst. 1 písm. b) se za slovo „řízení“
vkládají slova „nebo soutěž o návrh“.
31. Za § 117 se vkládá nový § 117a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 117a
Zastavení řízení
a)

b)

c)
d)

Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže
návrh nemá předepsané náležitosti podle § 114
odst. 3 a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené Úřadem nedoplní,
nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši
podle § 115 odst. 1 a navrhovatel kauci nesloží
ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem,
návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách
podle § 114 odst. 4, nebo
v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny
důvody pro uložení nápravného opatření dle § 118
nebo pro uložení sankce podle § 120 nebo
§ 120a.“.
32. § 118 včetně nadpisu zní:
„§ 118
Nápravná opatření a neplatnost smluv

(1) Nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro
zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud
nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení
nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.
(2) Úřad svým rozhodnutím na základě návrhu
podle § 114 odst. 2 uloží zákaz plnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku, pokud se zadavatel
a) dopustí správního deliktu podle § 120 odst. 1
písm. c), s výjimkou případů, kdy zadavatel uveřejnil dobrovolné oznámení o záměru uzavřít
smlouvu podle § 146 odst. 2 a postupoval v souladu s § 82 odst. 1, § 110 odst. 6 a § 111 odst. 5,
b) dopustí správního deliktu podle § 120 odst. 1
písm. a) a současně správního deliktu podle § 120
odst. 1 písm. d), nebo
c) dopustí správního deliktu podle § 120 odst. 1
písm. a) a současně postupuje podle § 83 odst. 2.
(3) Úřad neuloží zákaz plnění smlouvy podle odstavce 2, pokud shledá, že důvody hodné zvláštního
zřetele, spojené s veřejným zájmem, vyžadují pokračování plnění smlouvy. Ekonomický zájem na plnění
smlouvy může být považován za takový důvod pouze
za výjimečných okolností, kdy by přerušení plnění

Částka 135

Sbírka zákonů č. 417 / 2009

smlouvy vedlo k nepřiměřeným důsledkům. Ekonomické zájmy přímo spojené s dotčenou zakázkou, zejména náklady vyplývající z prodlení při plnění zakázky, náklady spojené se zahájením nového zadávacího řízení, náklady spojené se změnou subjektu plnícího zakázku a náklady spojené s právními
povinnostmi vyplývajícími ze zákazu plnění smlouvy,
nepředstavují důvody hodné zvláštního zřetele vyžadující pokračování plnění smlouvy.
(4) Úřad návrh zamítne, pokud
a) nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného
opatření podle odstavce 1 nebo 2,
b) byly zjištěny důvody pro uložení zákazu plnění
smlouvy podle odstavce 2, ale zadavatel prokáže
naplnění důvodů hodných zvláštního zřetele vyžadujících pokračování plnění smlouvy podle odstavce 3,
c) návrh nebyl podán oprávněnou osobou, nebo
d) návrh nesměřuje proti postupu, který je zadavatel
povinen dodržovat podle tohoto zákona v zadávacím řízení nebo v soutěži o návrh.
(5) Smlouva na plnění veřejné zakázky je neplatná
z důvodu nedodržení postupu podle tohoto zákona
pouze v případech, kdy Úřad uloží zákaz jejího plnění
podle odstavce 2. Neplatnost z jiných důvodů tím není
dotčena.“.
33. V § 119 odst. 2 větě první se za slova „podle
§ 118“ vkládají slova „odst. 1“.
34. § 120 včetně nadpisu zní:
„§ 120
Správní delikty zadavatelů
(1) Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že
a) nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně
ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku,
b) nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo ji splní v rozporu s § 146 nebo 147,
c) uzavře smlouvu na veřejnou zakázku bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení podle
§ 146 odst. 1, ačkoli je podle tohoto zákona povinen toto oznámení uveřejnit,
d) uzavře smlouvu na veřejnou zakázku v rozporu
s § 82 odst. 1, § 110 odst. 6 nebo § 111 odst. 5
anebo v rozporu s předběžným opatřením dle
§ 117 odst. 1,
e) zruší zadávací řízení v rozporu s § 84,
f) nepořídí nebo neuchová dokumentaci podle § 109
nebo 155, nebo
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g) odmítne námitky v rozporu s § 110 anebo postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 111.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 5 % ceny zakázky, nebo do 10 000 000 Kč, nelze-li
celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li
o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c)
nebo d),
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g).
(3) Sazba pokuty podle odstavce 2 se zvyšuje na
dvojnásobek, jestliže se zadavatel dopustí opakovaně
některého ze správních deliktů podle odstavce 1.
Správní delikt je spáchán opakovaně, pokud před uplynutím 5 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty
za správní delikt nabylo právní moci, byl znovu spáchán týž správní delikt.“.
35. Za § 120 se vkládá nový § 120a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 120a
Správní delikty dodavatelů
(1) Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že
a) předloží k prokázání splnění kvalifikace informace
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti
a měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele v zadávacím řízení, v řízení o žádosti o zápis do seznamu podle § 129 anebo o žádosti o změnu tohoto zápisu podle § 130 odst. 2
nebo pro účely splnění podmínek pro vydání certifikátu podle § 138, nebo
b) nepodá žádost o změnu zápisu podle § 130 odst. 2.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se
uloží pokuta do 10 000 000 Kč a zákaz plnění veřejných
zakázek na dobu 3 let a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta do 1 000 000 Kč.
(3) Zákazem plnění veřejných zakázek se rozumí
zákaz účasti v zadávacím řízení a zákaz uzavřít
smlouvu na plnění veřejných zakázek malého rozsahu.
Doba 3 let, na kterou se zákaz plnění veřejných zakázek ukládá, začíná dnem, kdy rozhodnutí podle odstavce 2, kterým byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek, nabylo právní moci.“.
36. § 121 včetně nadpisu zní:
„§ 121
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
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(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Byl-li uložen zákaz plnění
smlouvy podle § 118 odst. 2, přihlédne se rovněž
k tomu, v jakém rozsahu bylo již ze smlouvy plněno.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let
ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do
10 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává Úřad.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby65) nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.“.
37. Nadpis části šesté zní: „SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, ZAHRANIČNÍ
SEZNAM DODAVATELŮ, REJSTŘÍK OSOB
SE ZÁKAZEM PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK“.
38. V části šesté hlava IV včetně nadpisu zní:
HLAVA IV
REJSTŘÍK OSOB SE ZÁKAZEM PLNĚNÍ
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
§ 144
Vedení rejstříku osob se zákazem
plnění veřejných zakázek
(1) Do rejstříku osob se zákazem plnění veřejných
zakázek (dále jen „rejstřík“) jsou zapisovány právnické
nebo podnikající fyzické osoby, kterým byl podle
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§ 120a odst. 2 uložen zákaz plnění veřejných zakázek.
Rejstřík vede ministerstvo.
(2) Úřad uvědomí bezodkladně ministerstvo o nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byl podle § 120a
odst. 2 uložen zákaz plnění veřejných zakázek, sdělí
identifikační údaje právnické nebo podnikající fyzické
osoby, která má být na základě tohoto rozhodnutí do
rejstříku zapsána, a uvede den, od kterého výkon zákazu plnění veřejných zakázek začíná, a den, kdy
končí. Ministerstvo nejpozději do 5 pracovních dnů
od sdělení Úřadu zapíše tyto údaje do rejstříku.
(3) Úřad uvědomí ministerstvo o případném zrušení rozhodnutí, kterým byl podle § 120a odst. 2 uložen zákaz plnění veřejných zakázek. Ministerstvo zapsanou osobu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne
sdělení Úřadu údaje podle odstavce 2 z rejstříku vymaže.
(4) Rejstřík je veřejně přístupný, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
39. V § 146 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Zadavatel v případech, kdy nebyl povinen
uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení, může
uveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3
až 6.
40. V § 146 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
41. V § 159 odstavec 4 zní:
„(4) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 83
odst. 3, § 119 odst. 2 a § 146 odst. 3 a 6.“.
42. Přílohy č. 1 až 3 znějí:
„Příloha č. 1 k zákonu č. 137/2006 Sb.
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Příloha č. 2 k zákonu č. 137/2006 Sb.
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Příloha č. 3 k zákonu č. 137/2006 Sb.
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Čl. II
Přechodná ustanovení

žijí ustanovení o oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zákona o veřejných zakázkách obdobně.

1. Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh
a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(3) Pro podání námitek, způsob jejich vyřízení
a zákaz uzavření koncesní smlouvy se použijí příslušná
ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně.

2. V řízení o přezkoumání úkonů zadavatele,
která byla zahájena po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a která na zadávání veřejných zakázek nebo soutěž o návrh podle bodu 1 navazují, se postupuje podle
dosavadních právních předpisů.
3. Elektronické nástroje, které zajišťují elektronický přenos a příjem nabídek nebo elektronický příjem žádostí o účast a návrhů v soutěži o návrh, elektronickou aukci nebo dynamický nákupní systém, atestované podle dosavadních předpisů, jsou zadavatelé
oprávněni používat do 31. prosince 2010. Ostatní elektronické nástroje atestované podle dosavadních předpisů jsou zadavatelé oprávněni používat do 30. června
2010.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o koncesních smlouvách
a koncesním řízení
Čl. III
Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách
a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění zákona
č. 30/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu

(4) Pro uzavření koncesní smlouvy platí ustanovení zákona o veřejných zakázkách o uzavření smlouvy
obdobně.“.
4. § 24 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 14
a 14a zní:
„§ 24
Dohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
(1) Dohled nad dodržováním tohoto zákona vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále
jen „Úřad“).
(2) Úřad při výkonu dohledu nad dodržováním
tohoto zákona
a) vydává předběžná opatření,
b) rozhoduje o tom, zda zadavatel postupoval v souladu s tímto zákonem,
c) ukládá nápravná opatření a sankce,
d) projednává správní delikty,
e) kontroluje úkony zadavatele podle jiného právního předpisu14); tím není dotčena působnost jiných orgánů vykonávajících takovou kontrolu podle jiných právních předpisů14a),
f) plní další úkoly, stanoví-li tak jiný právní předpis.
14

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

14a

) Například zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním
úřadu, ve znění pozdějších předpisů.“.

zní:
„§ 3a
Zásady postupu zadavatele
Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.“.
2. V § 5 odst. 2 se za slovo „hodnoty“ doplňují
slova „ , zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 3a“.
3. § 12 zní:
„§ 12
(1) Na základě výsledků koncesního řízení vybere
zadavatel pro uzavření koncesní smlouvy dodavatele,
jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
(2) Pro oznámení o výběru koncesionáře se pou-

5. Za § 24 se vkládají nové § 24a až 24f, které
včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 15 znějí:
„§ 24a
Zahájení řízení
Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele se
u Úřadu zahajuje na písemný návrh stěžovatele (dále
jen „navrhovatel“) nebo z moci úřední.
§ 24b
Návrh
(1) Návrh lze podat proti všem postupům zadavatele, které vylučují nebo by mohly vyloučit zásady stanovené v § 3a a v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla
újma na právech navrhovatele, a to zejména proti
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a) zadávacím podmínkám,
b) obsahu oznámení o zahájení koncesního řízení,
c) vyloučení uchazeče z koncesního řízení,
d) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,
e) použití druhu koncesního řízení.
(2) Po uzavření koncesní smlouvy lze podat návrh
pouze proti uzavření koncesní smlouvy bez předchozího uveřejnění koncesního řízení nebo proti porušení
zákazu uzavření koncesní smlouvy.
(3) Návrh vedle obecných náležitostí podání15)
musí obsahovat přesné označení zadavatele, v čem je
spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, příslušné důkazy, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu zasílaného Úřadu je doklad o doručení námitek
zadavateli a doklad o složení kauce podle § 24c a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením koncesní smlouvy rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.
(4) Návrh musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu
zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž
navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Návrh na uložení zákazu plnění
koncesní smlouvy podle odstavce 2 musí být doručen
pouze Úřadu, a to do 30 kalendářních dnů ode dne,
kdy zadavatel uveřejnil oznámení o výsledku koncesního řízení způsobem podle § 31 odst. 3 s uvedením
důvodu pro uzavření koncesní smlouvy bez uveřejnění
oznámení koncesního řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této koncesní smlouvy.
(5) Pokud zadavatel námitky nevyřídil podle § 12
odst. 4 lze návrh na uložení opatření k nápravě podat
a doručit Úřadu a zadavateli nejpozději do 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem.
(6) Zadavatel je povinen zaslat Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 7 dnů od jeho doručení.
Společně s tímto vyjádřením zašle příslušnou dokumentaci koncesní smlouvy. V případě návrhu na zákaz
plnění koncesní smlouvy je zadavatel povinen současně
Úřadu zaslat kopii koncesní smlouvy a označit případné důvody pro pokračování plnění smlouvy ve
smyslu § 25 odst. 3.
§ 24c
Kauce
(1) S podáním návrhu je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z předpokládané
hodnoty předmětu koncesní smlouvy, nejméně však ve
výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě
návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je
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navrhovatel povinen složit kauci 100 000 Kč. Bankovní
spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.
(2) Kauce je příjmem státního rozpočtu, jestliže
Úřad řízení zahájené na návrh pravomocným rozhodnutím zastaví podle § 25 odst. 4 písm. a), jinak Úřad
kauci spolu s úroky vrátí navrhovateli do 30 dnů ode
dne, kdy se dozví o nabytí právní moci rozhodnutí.
Kauce se vrátí rovněž v případě, kdy Úřad společně
se zamítnutím návrhu podle § 25 odst. 4 písm. a) rozhodne o spáchání správního deliktu podle § 27 odst. 1.
§ 24d
Účastníci řízení
Účastníkem řízení je zadavatel a v řízení zahájeném na návrh též navrhovatel; je-li předmětem řízení
přezkoumání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, je účastníkem řízení též vybraný uchazeč.
§ 24e
Předběžné opatření
(1) Úřad může před vydáním rozhodnutí ve
správním řízení zahájeném podle § 24a v rozsahu nezbytně nutném na návrh účastníka řízení nebo z moci
úřední k zajištění účelu řízení nařídit zadavateli toto
předběžné opatření:
a) zakázat uzavřít koncesní smlouvu v koncesním řízení, nebo
b) pozastavit koncesní řízení.
(2) Návrh na nařízení předběžného opatření vedle
obecných náležitostí podání obsahuje přesné označení
zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli bezprostředně hrozí újma
na jeho právech, příslušné důkazy, a čeho se navrhovatel předběžným opatřením domáhá. Nemá-li návrh stanovené náležitosti, předběžné opatření Úřad nenařídí.
(3) Úřad zruší předběžné opatření, jakmile pomine důvod, pro který bylo nařízeno, jinak pozbývá
platnosti dnem, kdy rozhodnutí podle § 25 nabylo
právní moci.
(4) Odvolání proti rozhodnutí o předběžném
opatření nemá odkladný účinek.
§ 24f
Zastavení řízení
Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže
a) návrh nemá předepsané náležitosti podle § 24b
odst. 3 nebo § 24e odst. 2 a navrhovatel jej ve lhůtě
stanovené Úřadem nedoplní,
b) nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši
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podle § 24c odst. 1 a navrhovatel kauci nesloží ani
v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem,
c) návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách
podle § 24b odst. 4,
d) návrh nebyl podán oprávněnou osobou,
e) návrh nesměřuje proti postupu, který je zadavatel
povinen dodržovat podle tohoto zákona v koncesním řízení, nebo
f) v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny
důvody pro uložení nápravného opatření dle § 25
nebo pro uložení sankce podle § 27 nebo § 27a.
15

) § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.“.

6. Nadpis nad § 25 se zrušuje.
7. § 25 včetně nadpisu zní:
„§ 25
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představují důvody hodné zvláštního zřetele vyžadující
pokračování plnění koncesní smlouvy.
(4) Úřad návrh zamítne, pokud
a) nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného
opatření podle odstavce 1 nebo 2, nebo
b) byly zjištěny důvody pro uložení zákazu plnění
smlouvy podle odstavce 2, ale zadavatel prokáže
naplnění důvodů hodných zvláštního zřetele vyžadujících pokračování plnění smlouvy podle odstavce 3.
(5) Koncesní smlouva je neplatná z důvodu nedodržení postupu podle tohoto zákona pouze v případech,
kdy Úřad uloží zákaz jejího plnění podle odstavce 2.“.
8. § 26 včetně nadpisu zní:
„§ 26
Náklady řízení

Nápravná opatření a neplatnost smluv

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, nesou Úřad
i účastníci řízení své náklady řízení.

(1) Nedodrží-li zadavatel postup stanovený tímto
zákonem, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo
mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření koncesní smlouvy, Úřad uloží nápravné opatření tím, že zruší koncesní řízení nebo jednotlivý úkon zadavatele.

(2) Součástí rozhodnutí Úřadu podle § 25 odst. 2
je též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou stanovenou prováděcím právním předpisem.

(2) Úřad svým rozhodnutím na základě návrhu
podle § 24b uloží zákaz plnění koncesní smlouvy, pokud se zadavatel

(3) Z důvodů zvláštního zřetele hodných lze od
uložení povinnosti uhradit náklady řízení podle odstavce 2 zcela nebo zčásti upustit.

a) dopustí správního deliktu podle § 27 odst. 1
písm. c), s výjimkou případů, kdy zadavatel uveřejnil dobrovolné oznámení o záměru uzavřít
smlouvu podle § 31 odst. 3 a postupoval v souladu
s § 12 odst. 4 a § 12 odst. 5, nebo

(4) Pro náklady řízení platí dále ustanovení zákona o veřejných zakázkách.“.

b) dopustí správního deliktu podle § 27 odst. 1
písm. a) a současně správního deliktu podle § 27
odst. 1 písm. d).

Správní delikty zadavatelů

(3) Úřad zákaz plnění koncesní smlouvy dle odstavce 2 neuloží, pokud shledá, že důvody hodné
zvláštního zřetele vyžadují pokračování plnění koncesní smlouvy. Ekonomický zájem na plnění koncesní
smlouvy může být považován za takový důvod pouze
za výjimečných okolností, kdy by přerušení plnění
koncesní smlouvy vedlo k nepřiměřeným důsledkům.
Ekonomické zájmy přímo spojené s dotčenou veřejnou
koncesní zakázkou, zejména náklady vyplývající z prodlení při plnění veřejné koncesní zakázky, náklady spojené se zahájením nového koncesního řízení, náklady
spojené se změnou subjektu plnícího veřejnou koncesní
zakázku a náklady spojené s právními povinnostmi vyplývajícími ze zákazu plnění koncesní smlouvy, ne-

9. § 27 včetně nadpisu zní:
„§ 27
(1) Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že
a) nedodrží postup stanovený tímto zákonem, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl
ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře koncesní smlouvu,
b) nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo ji splní v rozporu s § 31 odst. 4,
c) uzavře koncesní smlouvu bez uveřejnění oznámení
o zahájení koncesního řízení podle § 31 odst. 4,
d) uzavře koncesní smlouvu v rozporu se zákazem
jejího uzavření podle § 12 odst. 4 a § 12 odst. 5
anebo v rozporu s předběžným opatřením dle
§ 24e odst. 1,
e) zruší koncesní řízení v rozporu s § 6 odst. 2,
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f) nepořídí nebo neuchová dokumentaci koncesního
řízení podle § 33, nebo
g) odmítne námitky v rozporu s § 12 odst. 4 a nebo
postupuje při přezkoumávání námitek v rozporu
s § 12 odst. 4.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 5 % z předpokládané hodnoty předmětu koncesní
smlouvy, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. a), c) nebo d),
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g).
(3) Sazba pokuty podle odstavce 2 se zvyšuje na
dvojnásobek, jestliže se zadavatel dopustí opakovaně
některého ze správních deliktů podle odstavce 1.
Správní delikt je spáchán opakovaně, pokud před uplynutím 5 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty
za správní delikt nabylo právní moci, byl znovu spáchán týž správní delikt.“.
10. Za § 27 se vkládají nové § 27a a 27b, které
včetně nadpisů znějí:
„§ 27a
Správní delikty dodavatelů
(1) Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že
předloží k prokázání splnění kvalifikace informace
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly
nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele v koncesním řízení.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč a zákaz plnění koncesní smlouvy
na dobu 3 let.
(3) Zákazem plnění koncesní smlouvy se rozumí
zákaz účasti v koncesním řízení a zákaz plnění koncesní smlouvy, činí-li předpokládaný příjem koncesionáře méně než 20 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Doba 3 let, na kterou se zákaz plnění koncesní
smlouvy ukládá, začíná dnem, kdy rozhodnutí podle
odstavce 2, kterým byl uložen zákaz plnění koncesní
smlouvy, nabylo právní moci.
§ 27b
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Byl-li uložen zákaz plnění
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smlouvy podle § 25 odst. 2, přihlédne se rovněž k tomu,
v jakém rozsahu bylo již ze smlouvy plněno.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let
ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do
10 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává Úřad.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.“.
11. § 28 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 15a a 15b zní:
„§ 28
Povinnost mlčenlivosti a ochrana
obchodního tajemství
(1) Zaměstnanci Úřadu, jakož i ti, kdo byli pověřeni plněním úkolů náležejících do jeho působnosti,
jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dověděli při plnění pracovních povinností. Povinnost mlčenlivosti neplatí, jestliže uvedené
osoby podávají o takových skutečnostech svědectví
orgánům činným v trestním řízení nebo v řízení před
soudem, popřípadě jestliže na výzvu těchto orgánů
nebo soudu podávají písemné vyjádření15a). Povinností
mlčenlivosti zaměstnanců Úřadu není dotčeno poskytování údajů a informací Úřadem podle jiných právních předpisů15b).
(2) Dozví-li se Úřad skutečnost, která je předmětem obchodního tajemství, je povinen učinit opatření,
aby obchodní tajemství nebylo porušeno.
15a

) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní
řád), ve znění pozdějších předpisů.

15b

) Například zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.“.

12. § 29 včetně nadpisu zní:
„§ 29
Uveřejňování pravomocného rozhodnutí Úřadu
Úřad průběžně uveřejňuje svá pravomocná rozhodnutí podle tohoto zákona na své internetové adrese.“.
13. V § 31 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Zadavatel v případech, kdy nebyl povinen
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uveřejnit oznámení o zahájení koncesního řízení, může
uveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

ochranu hospodářské soutěže, ve znění zákona
č. 187/1999 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se mění takto:
V § 1 odst. 10 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

14. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně
nadpisu zní:

ČÁST ČTVRTÁ

„§ 31a
Rejstřík osob se zákazem plnění koncesních smluv
(1) Do rejstříku osob se zákazem plnění koncesních smluv (dále jen „rejstřík“) jsou zapisovány právnické nebo podnikající fyzické osoby, kterým byl podle § 27a odst. 2 uložen zákaz plnění koncesních smluv.
Rejstřík vede ministerstvo.
(2) Úřad uvědomí bezodkladně ministerstvo o nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byl podle § 27a
odst. 2 uložen zákaz plnění koncesních smluv, sdělí
identifikační údaje právnické nebo podnikající fyzické
osoby, která má být na základě tohoto rozhodnutí do
rejstříku zapsána, a uvede den, od kterého výkon zákazu plnění koncesních smluv začíná, a den, kdy končí.
Ministerstvo nejpozději do 5 pracovních dnů od sdělení
Úřadu zapíše tyto údaje do rejstříku.
(3) Rejstřík je veřejně přístupný, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Zahájená koncesní řízení, řízení o přezkoumání
úkonů zadavatele Úřadem a řízení o uložení sankce
zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2. V řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
a v řízení o uložení sankce, která byla zahájena po
dni nabytí účinnosti tohoto zákona a která na koncesní
řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona
navazují, se postupuje podle dosavadních právních
předpisů. Návrh na zahájení řízení podle věty první je
zpoplatněn podle dosavadních právních předpisů.
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Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl. VI
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona
č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona
č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona
č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/
/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona
č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/
/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007
Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
V § 49 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11,
který zní:
„(11) Z příjmových účtů státního rozpočtu je
možné vracet daně podle vymezení v § 1 odst. 1 zákona
o správě daní a poplatků a pokuty, případně jejich části,
existuje-li k vracení právní důvod. Takto je možné
vracet daně a pokuty, případně jejich části i v letech,
která následují po rozpočtovém roce, ve kterém došlo
k jejich přijetí do státního rozpočtu.“.
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže
Čl. V
Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro

Čl. VII
1. Část první a druhá tohoto zákona nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2010.
2. Část třetí a čtvrtá tohoto zákona nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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418
ZÁKON
ze dne 4. listopadu 2009,
kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních
zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost
v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech,
ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o platu a dalších náležitostech
spojených s výkonem funkce představitelů státní
moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu

Čl. I
V § 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších
náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona
č. 425/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 427/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona
č. 261/2007 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní:

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o platu a některých dalších
náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění
zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní
pohotovost v rozpočtových a v některých dalších
organizacích a orgánech, ve znění
pozdějších předpisů
Čl. II
V § 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých
dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za
pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 425/2002 Sb., zákona č. 309/
/2002 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 626/2004
Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se doplňuje odstavec 9,
který zní:
„(9) Od 1. ledna do 31. prosince 2010 činí plat
státního zástupce 96 % platu podle tohoto zákona a podle čl. LI zákona č. 261/2007 Sb.“.

„(4) Od 1. ledna do 31. prosince 2010 činí plat
poslance, představitele, soudce a poslance Evropského
parlamentu 96 % platu podle tohoto zákona a podle
čl. XLVIII zákona č. 261/2007 Sb.“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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419
ZÁKON
ze dne 4. listopadu 2009
o změně názvu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a o změně zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZMĚNA NÁZVU MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ
A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

kých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000
Sb. a zákona č. 552/2005 Sb., se slova „Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně“ nahrazují slovy
„Mendelova univerzita v Brně“ a na konci se doplňují
slova „Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích“.

§1
Název „Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně“ se mění a zní „Mendelova univerzita
v Brně“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o vysokých školách

§3

§2
V příloze č. 1 k zákonu č. 111/1998 Sb., o vyso-

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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420
ZÁKON
ze dne 5. listopadu 2009,
kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

3. V § 156b větě první se slova „se zaknihovanými
cennými papíry“ nahrazují slovy „s cennými papíry“
a ve větě druhé se slovo „zaknihované“ zrušuje.

ČÁST PRVNÍ

4. V § 156b se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Má se za to, že ten, kdo při uplatnění práva
podle odstavce 1 předloží společnosti listinné akcie na
majitele, byl oprávněn vykonávat toto právo k rozhodnému dni.“.

Změna obchodního zákoníku
Čl. I
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb.,
zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona
č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/
/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997
Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/
/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000
Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb.,
zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona
č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/
/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002
Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 87/
/2003 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 437/2003
Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona
č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/
/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 269/
/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 344/2007
Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb.,
zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona
č. 215/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb. a zákona č. 285/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 126 se druhá věta zrušuje.
2. V § 156 odst. 7 se za větu druhou vkládá věta
„Předložení akcie nebo prohlášení podle věty druhé
může být nahrazeno identifikací akcie podle § 184
odst. 2.“.

5. V § 178 odstavec 10 zní:
„(10) Rozhodným dnem pro uplatnění práva na
dividendu je den konání valné hromady, která rozhodla
o výplatě dividendy. Stanovy mohou určit, že rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je shodný
s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která
rozhodne o výplatě dividendy.“.
6. V § 180 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Vysvětlení může být poskytnuto formou
souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu.
Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud
bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději
v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
7. V § 180 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Akcionář má právo uplatňovat své návrhy
k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné
hromady, ještě před uveřejněním pozvánky na valnou
hromadu nebo oznámení o jejím svolání. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen
nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na
valnou hromadu nebo oznámení o jejím svolání, spolu
s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením
o jejím svolání. Na návrhy doručené po této lhůtě se
obdobně použije odstavec 6. Stanovy společnosti mohou lhůtu podle věty druhé zkrátit.“.
8. V § 181 odst. 1 se slovo „přesahuje“ nahrazuje
slovy „dosahuje alespoň“.
9. V § 181 odstavec 2 zní:
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„(2) Představenstvo za předpokladu, že je každý
z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem
usnesení, svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby
se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla
žádost o její svolání. Lhůta uvedená v § 184a odst. 2 se
zkracuje na 15 dnů. Jde-li o společnost, jejíž akcie byly
přijaty k obchodování na regulovaném trhu, činí lhůta
podle první věty 50 dnů a lhůta uvedená podle druhé
věty 21 dnů. Představenstvo není oprávněno navržený
pořad jednání měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob,
které požádaly o svolání mimořádné valné hromady
podle odstavce 1.“.
10. V § 182 odst. 1 písm. a) v části věty před středníkem se za slovo „představenstvo“ vkládají slova „za
předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn
odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před konáním valné hromady nebo je-li určen, před rozhodným dnem,“ a za
slova „před konáním valné hromady“ se vkládají slova
„případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti
na valné hromadě“.
11. V § 183a odstavec 1 zní:
„(1) Kdo činí veřejný návrh smlouvy na odkoupení nebo směnu cenných papírů vydaných akciovou
společností, se kterými je spojen podíl na základním
kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti, nebo
cenných papírů vydaných touto společností, s nimiž
je spojeno právo takové cenné papíry získat (dále jen
„účastnické cenné papíry“), postupuje podle tohoto
ustanovení; tím nejsou dotčena pravidla pro nabídky
převzetí podle zákona o nabídkách převzetí a pravidla
pro veřejnou nabídku investičních cenných papírů podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.“.
12. V § 183a odst. 4 se slova „odstavců 7 až 8“
nahrazují slovy „odstavce 7“ a ve větě páté se slova
„postupu při částečném nebo podmíněném veřejném
návrhu smlouvy“ nahrazují slovy „postupu při částečné
nebo podmíněné nabídce převzetí“.
13. V § 183a odstavec 5 zní:
„(5) Činí-li se veřejný návrh smlouvy proto, že
tak ukládá zákon, musí být výše protiplnění přiměřená
hodnotě účastnických cenných papírů; navrhovatel doloží přiměřenost protiplnění posudkem znalce. Pro
jmenování, odměňování a obsah posudku znalce platí
obdobně § 59 odst. 3 a 4. Doba závaznosti veřejného
návrhu podle věty první nesmí být kratší než 4 týdny
ode dne jeho uveřejnění. Jsou-li cenné papíry, které
jsou předmětem veřejného návrhu smlouvy podle věty
první, přijaty k obchodování na regulovaném trhu,
předloží navrhovatel návrh veřejného návrhu smlouvy
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České národní bance a doloží přiměřenost výše protiplnění nabízeného za každý účastnický cenný papír;
znalecký posudek podle věty první se v tomto případě
nevyžaduje, pokud navrhovatel jinak řádně odůvodní
přiměřenost protiplnění.“.
14. V § 183a odst. 6 větě poslední se slova „ , nebo
poté, co bylo rozhodnutí o zákazu zrušeno“ zrušují.
15. V § 183a odstavec 8 zní:
„(8) Nabízení odkoupení nebo směny účastnických cenných papírů širšímu okruhu osob jinak než
formou veřejného návrhu smlouvy podle odstavce 1 se
zakazuje. To neplatí, hodlá-li někdo nabídnout odkoupení nebo směnu účastnických cenných papírů méně
než 100 osobám nebo hodlá-li někdo na základě veřejného návrhu odkoupit nebo směnit účastnické cenné
papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nepřesáhne
1 % objemu emise, nebo jde-li o nabídku na odkoupení
nebo směnu účastnických cenných papírů činěnou výlučně na regulovaném trhu. Stanovy společnosti mohou
dále předem určit, že se na její účastnické cenné papíry
odstavce 1 až 4 nepoužijí, pokud je nabídka na koupi
nebo směnu v průběhu po sobě jdoucích 12 měsíců
učiněna jen vůči akcionářům vlastnícím dohromady
účastnické cenné papíry, jejichž jmenovitá hodnota nepřesahuje 5 % základního kapitálu; to neplatí pro případy, kdy povinnost učinit veřejný návrh smlouvy stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis.“.
16. V § 183n odst. 4 se slova „§ 186b odst. 1 a 2“
nahrazují slovy „§ 186a odst. 1 a 2“.
17. § 184 zní:
„§ 184
(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně
nebo v zastoupení (dále jen „přítomný akcionář“).
(2) Stanovy mohou upravit, za jakých podmínek
se akcionáři mohou zúčastnit valné hromady s využitím
elektronických prostředků, umožňujících například
přímý dálkový přenos valné hromady obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem. Stanovy dále mohou
upravit hlasování prostřednictvím odevzdání hlasů před
konáním valné hromady nebo v jejím průběhu bez
toho, aby akcionář nebo jeho zástupce museli být
osobně přítomni v místě konání valné hromady, anebo
tak, že odevzdají své hlasy písemně před konáním valné
hromady (korespondenční hlasování). Podmínky musí
být stanoveny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit
totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo
a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací
právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží.
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Akcionáři, kteří využijí práva podle tohoto odstavce, se
považují za přítomné na valné hromadě.

pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se
usnášet, nestanoví-li tento zákon jinak.

(3) Stanovy nebo rozhodnutí předcházející konání
valné hromady mohou určit den, který je rozhodný
k účasti na valné hromadě. Rozhodný den nemůže
předcházet dni konání valné hromady o více než
30 dnů. Jsou-li akcie společnosti přijaty k obchodování
na regulovaném trhu, je rozhodným dnem k účasti na
valné hromadě vždy sedmý den předcházející konání
valné hromady; věta první se nepoužije. Společnost,
která vydala zaknihované akcie, je povinna si nejpozději do dne konání valné hromady opatřit z evidence
zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.

(2) Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku
na valnou hromadu nebo oznámení o jejím svolání způsobem určeným zákonem a stanovami. U společnosti
s akciemi na jméno uveřejňuje představenstvo pozvánku tak, že ji odešle všem akcionářům na adresu
sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady. U společnosti s akciemi na majitele uveřejňuje představenstvo
v této lhůtě oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku a jiným vhodným způsobem určeným stanovami. Jestliže vlastník akcií na majitele zřídí
ve prospěch společnosti zástavní právo alespoň k jedné
akcii společnosti jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání valné hromady a požádá o zasílání oznámení o konání valné hromady na adresu uvedenou v žádosti, je společnost povinna mu na uvedenou
adresu na jeho náklad oznámení zasílat.

(4) Plná moc pro zastupování na valné hromadě
musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci
zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako
osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je
oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv
spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně
hlasování na valné hromadě. Tato osoba se prokazuje
výpisem z evidence investičních nástrojů nebo výpisem
z evidence zaknihovaných cenných papírů; toho není
třeba, má-li společnost povinnost sama si vyžádat pro
účely výkonu práv spojených s akciemi výpis z evidence
investičních nástrojů nebo výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů.
(5) Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném
předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře
význam při posuzování, zda v daném případě hrozí
střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů
společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem,
pouze pokud uveřejní informace podle první věty spolu
s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením
o jejím svolání.
(6) Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem; to platí
i pro jeho zmocněnce.“.
18. Za § 184 se vkládá nový § 184a, který zní:
„§ 184a
(1) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok
ve lhůtě určené stanovami, nejpozději však do 6 měsíců
od posledního dne účetního období. Svolá ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo
na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo

(3) Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení
o konání valné hromady obsahuje alespoň
a) firmu a sídlo společnosti,
b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo
náhradní valná hromada,
d) pořad jednání valné hromady,
e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud
byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě.
(4) Místo, datum a hodina konání valné hromady
musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.
(5) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné
hromady nebo změna data jejího konání musí být
oznámeny způsobem stanoveným zákonem a stanovami
pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden
před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky nebo původního oznámení,
účelně vynaložené náklady. Mimořádnou valnou hromadu svolanou podle § 181 lze odvolat nebo změnit
datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o to
požádají tam uvedení akcionáři. Při určení nového data
konání valné hromady musí být dodržena lhůta podle
odstavce 2 nebo podle § 181 odst. 2.
(6) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň
charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh
změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle

Sbírka zákonů č. 420 / 2009

Strana 6988

společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato
práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na
valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.“.
19. V § 185 odst. 2 se za první větu vkládá věta
„V listině přítomných se zvlášť vyznačí akcionáři, kteří
se zúčastnili valné hromady postupem podle § 184
odst. 2, s tím, že se vždy uvede, jakým způsobem byla
ověřena jejich totožnost a identita akcií.“.
20. V § 185 odst. 3 se slova „184 odst. 4“ nahrazují slovy „184a odst. 2“.
21. V § 185 odst. 3 se věta poslední zrušuje.
22. V § 186c odst. 2 se slova „ , má být poskytnuta
výhoda nebo jim“ zrušují.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. II
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/
/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb.,
zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona
č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/
/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008
Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb. a zákona č. 281/
/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 10d odst. 3 větě první se za slovo „žádost“
vkládají slova „i přesto“.
2. V § 36h odst. 3 se slova „s cennými papíry (dále
jen „oficiální trh“)“ zrušují.
3. V § 97 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
4. V § 97 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
5. V § 113 odst. 8 se slova „c) až f)“ nahrazují
slovy „c) až e)“.
6. V § 118 odst. 4 se na konci textu písmen c) a e)
vkládají slova „ ; tyto informace začleňuje emitent do
výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy
jako část samostatné části, do níž začleňuje informace
uvedené v písmeni j)“.
7. V § 118 odst. 5 se v úvodní části textu za slovo
„musejí“ vkládají slova „v samostatné části, do níž emi-
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tent začleňuje informace uvedené v odstavci 4
písm. j),“.
8. V § 118 odst. 5 písm. a) se slovo „přijatých“
nahrazuje slovem „nepřijatých“.
9. V § 120 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Emitent podle § 118 odst. 1 písm. a) zajistí možnost
oznamování udělení plné moci k zastupování na valné
hromadě nebo obdobném shromáždění vlastníků cenných papírů, jakož i její odvolání zmocnitelem, elektronickým prostředkem.“.
10. § 120a a 120b znějí:
„§ 120a
(1) Kromě požadavků stanovených obchodním
zákoníkem nebo srovnatelných požadavků zahraničního právního předpisu obsahuje, v případě emitenta
podle § 118 odst. 1 písm. a), pozvánka na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných
papírů představujících podíl na emitentovi nebo oznámení o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících
podíl na emitentovi
a) upozornění na práva vlastníka cenného papíru
související s účastí na valné hromadě nebo obdobném shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi a údaj o celkovém
počtu akcií a cenných papírů představujících podíl
na emitentovi a hlasovacích právech s nimi spojených,
b) jasný a určitý popis toho, jak se účastnit, a to i na
základě plné moci, valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, a jak na valné hromadě nebo obdobném shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi
hlasovat, včetně informací o
1. právu uplatňovat návrhy a protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na
valnou hromadu nebo obdobné shromáždění
vlastníků cenných papírů představujících podíl
na emitentovi nebo v oznámení o konání valné
hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na
emitentovi,
2. právu žádat zařazení určené záležitosti na program jednání valné hromady nebo obdobného
shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi a o lhůtách souvisejících s výkonem tohoto práva; v případě, že
je informace o tomto právu poskytována způsobem umožňujícím dálkový přístup, postačí,
obsahuje-li pozvánka nebo oznámení informace
o lhůtách souvisejících s výkonem tohoto práva
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a odkaz na internetovou adresu emitenta, včetně
údaje, kde lze na ní příslušné informace nalézt,

máždění vlastníků cenných papírů představujících
podíl na emitentovi v tomto bodě jednání.

3. způsobu, jakým emitent přijímá elektronickým
prostředkem sdělení o udělení plné moci k zastoupení vlastníka cenného papíru na valné hromadě nebo obdobném shromáždění vlastníků
cenných papírů představujících podíl na emitentovi,

(4) Pokud o zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje statutární orgán na základě pověření
valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, použije se odstavec 3 přiměřeně.

4. způsobu a postupu při korespondenčním hlasováním nebo hlasování elektronickým prostředkem, umožňuje-li emitent takové hlasování,

§ 120b

c) údaje o způsobu a místu získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1,
d) odkaz na internetovou adresu emitenta, včetně
údaje, kde lze na ní informace uvedené v § 120b
odst. 1 nalézt.
(2) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných
papírů představujících podíl na emitentovi uvedeném
v § 118 odst. 1 písm. a) rozhodnutí o výplatě výnosu
z cenného papíru nebo jiného peněžitého plnění spojeného s cenným papírem, tento emitent uveřejní spolu
s oznámením o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo zašle vlastníkům cenných papírů spolu s pozvánkou na valnou hromadu
nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů
představujících podíl na emitentovi navrhovaný rozvrh
výplaty výnosu nebo jiného peněžitého plnění a údaje
o finanční instituci, prostřednictvím které výnosy nebo
jiná peněžitá plnění vyplatí. Stejným způsobem informuje emitent vlastníka cenného papíru nebo jeho
zmocněnce bez zbytečného odkladu o výsledku jednání
valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi.
(3) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných
papírů představujících podíl na emitentovi uvedeném
v § 118 odst. 1 písm. a) rozhodnutí o zvýšení nebo
snížení základního kapitálu, o štěpení cenných papírů,
o spojení více cenných papírů do jednoho nebo o změně
formy nebo druhu cenného papíru, uveřejní spolu
s oznámením o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo zašle vlastníkovi cenného papíru spolu s pozvánkou na valnou hromadu
nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů
představujících podíl na emitentovi informace o dopadu
takového rozhodnutí na práva vlastníka. Stejným způsobem informuje emitent vlastníka cenného papíru
nebo jeho zmocněnce bez zbytečného odkladu o výsledku jednání valné hromady nebo obdobného shro-

(1) Emitent podle § 118 odst. 1 písm. a) je povinen nejpozději dnem uveřejnění oznámení o konání
valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo dnem zaslání pozvánky na valnou hromadu
nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů
představujících podíl na emitentovi uveřejnit
a) toto oznámení nebo tuto pozvánku,
b) každý dokument týkající se programu jednání
valné hromady nebo obdobného shromáždění
vlastníků cenných papírů představujících podíl na
emitentovi; dokument nemusí být zcela nebo
zčásti uveřejněn, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo jeho uveřejnění přivodit emitentovi újmu, nebo jde, v případě
informace uvedené v dokumentu, o vnitřní informaci anebo o informaci, která je předmětem obchodního tajemství emitenta nebo utajovanou skutečností podle jiného právního předpisu; zda jde
o takovou informaci, rozhodne statutární orgán
emitenta,
c) formulář, pomocí kterého lze vykonat korespondenční hlasování nebo hlasování elektronickým
prostředkem,
d) návrh usnesení valné hromady nebo obdobného
shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, anebo stanovisko statutárního orgánu emitenta k jednotlivým bodům navrhovaného programu jednání valné hromady
nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných
papírů představujících podíl na emitentovi,
e) písemné znění doručeného návrhu nebo protinávrhu akcionáře nebo vlastníka cenného papíru
představujícího podíl na emitentovi k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi
nebo v oznámení o konání valné hromady nebo
obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů
představujících podíl na emitentovi a
f) celkový počet akcií a cenných papírů představujících podíl na emitentovi vydaných ke dni uveřejnění oznámení nebo zaslání pozvánky, jakož i celkový počet hlasů, které jsou s nimi spojeny; vydal-
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-li emitent různé druhy akcií a cenných papírů
představujících podíl na emitentovi, uvede tyto
údaje zvlášť pro každý druh akcie a cenného papíru představujícího podíl na emitentovi.
(2) Emitent podle § 118 odst. 1 písm. a) uveřejní
do 15 dnů ode dne, kdy se konala valná hromada nebo
obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, údaje o
a) počtu platných hlasů odevzdaných při hlasování
o každém návrhu, počtu akcií a cenných papírů
představujících podíl na emitentovi, s nimiž jsou
tyto hlasy spojeny, a výši podílu na základním
kapitálu nebo hlasovacích právech emitenta, kterou představují tyto akcie a tyto cenné papíry
představující podíl na emitentovi, a
b) celkovém počtu platných hlasů odevzdaných pro
návrh, proti návrhu a počtu hlasů, ohledně nichž se
hlasující zdrželi hlasování.
(3) Emitent zpřístupní dokumenty uvedené v odstavci 1 vlastníkům cenných papírů představujících
podíl na emitentovi a uveřejní údaje uvedené v odstavci 2 vždy
a) také na internetových stránkách a
b) způsobem, od něhož lze rozumně očekávat, že se
o nich veřejnost v Evropské unii dozví; povinnost
emitenta uveřejnit oznámení nebo pozvánku způsobem stanoveným v obchodním zákoníku není
dotčena.“.
11. Za § 120b se vkládá nový § 120c, který zní:
„§ 120c
(1) Způsobem, kterým emitent uvedený v § 118
odst. 1 písm. b) uveřejňuje oznámení o konání schůze
vlastníků dluhopisů nebo svolává obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo
na splacení dlužné částky, uveřejní nebo zašle bez zbytečného odkladu informaci o výkonu práva plynoucího
z vlastnictví takového cenného papíru, výplatě výnosu,
upisování, zrušení nebo splacení takového cenného papíru. Tím nejsou dotčeny požadavky stanovené jiným
právním předpisem na dokument, kterým se svolává
schůze vlastníků dluhopisů, nebo srovnatelné požadavky zahraničního předpisu na dokument, kterým se
svolává shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky.
(2) Pokud se schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky mají účastnit pouze vlastníci investičního cenného papíru uvedeného v § 118 odst. 1 písm. b), jehož jmenovitá hodnota
k datu emise odpovídá alespoň částce 50 000 EUR,
může se taková schůze vlastníků nebo takové obdobné
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shromáždění konat v jakémkoli členském státě Evropské unie za předpokladu, že v tomto členském státě
Evropské unie jsou zajištěny nezbytné informace a podmínky k tomu, aby tento vlastník mohl vykonávat svá
práva.“.
12. V § 127 odst. 1 a § 162 odst. 7 se slova „120b“
nahrazují slovy „120c“.
13. V § 127 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ , jakož i informace podle § 120b odst. 1 a 2
v rozsahu, v němž neodpovídá povinně uveřejňované
informaci podle věty první nebo druhé“.
14. V § 127d odst. 1 se slova „až 120b“ nahrazují
slovy „ , § 120a odst. 1 písm. a), § 120a odst. 2 nebo 3,
§ 120c“.
15. V § 127d se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Případy, kdy je povinnost, z jejíhož plnění má být
výjimka povolena, srovnatelná s povinností stanovenou
v § 118 až 119b, § 120, § 120a odst. 1 písm. a), § 120a
odst. 2 nebo 3, § 120c nebo § 122 odst. 15 nebo 16,
stanoví v návaznosti na právo Evropských společenství
prováděcí právní předpis.“.
16. V § 127d odstavec 2 včetně poznámek pod
čarou č. 17b a 17c zní:
„(2) Podmínky, kdy jsou zásady pro vedení účetnictví vyplývající z právního řádu státu, ve kterém má
emitent uvedený v odstavci 1 sídlo, srovnatelné s mezinárodními účetními standardy17b), jakož i případy, za
nichž lze tyto zásady považovat za srovnatelné s mezinárodními účetními standardy, vymezuje přímo použitelný předpis Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující prospekt a směrnice Evropského parlamentu a Rady
upravující požadavky na průhlednost týkající se informací o emitentech17c).
17b

) Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008.

17c

) Nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince
2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského
parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES.“.

17. V § 162 odst. 6 se vkládá nové písmeno a),
které zní:
„a) nezajistí možnost oznamování udělení a odvolání
plné moci elektronickým prostředkem podle § 120
odst. 4,“.
Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b)
až d).
18. V § 162 odst. 6 se na konci písmene c) slovo
„nebo“ zrušuje a na konci písmene d) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až g), která znějí:
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„e) v rozporu s § 120b odst. 1 neuveřejní dokumenty
uvedené v § 120b odst. 1 písm. a) až f),
f) v rozporu s § 120b odst. 2 neuveřejní údaje uvedené v § 120b odst. 2 písm. a) a b), nebo
g) v rozporu s § 120b odst. 3 neuveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup dokumenty uvedené
v § 120b odst. 1 nebo údaje uvedené v § 120b
odst. 2.“.
19. V § 199 odst. 2 se za slova „§ 127 odst. 3,“
vkládají slova „§ 127d odst. 1,“.
20. V § 202 se doplňuje odstavec 11, který zní:
„(11) Postupuje-li Středisko cenných papírů podle
odstavce 1 písm. b), neuplatní se ustanovení zákona
č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění účinném
do 30. dubna 2004, o registraci pozastavení výkonu
práva k cennému papíru na příkaz emitenta.“.
Čl. III
Přechodné ustanovení
Ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, upravující výroční zprávu
a konsolidovanou výroční zprávu se použijí poprvé
v účetním období nejblíže následujícím po účetním období, v němž tento zákon nabude účinnosti.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o nabídkách převzetí
Čl. IV
Zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí
a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí), ve znění zákona č. 281/2009 Sb., se mění
takto:
1. V § 2 odst. 1 se slova „nebo který následuje po
ovládnutí cílové společnosti“ nahrazují slovy „ , nebo
kterým plní povinnost podle tohoto zákona“.
2. V § 11 odst. 3 se za slova „alespoň 2“ vkládá
slovo „pracovní“.
3. V § 13 odst. 1 se za slova „podle § 12 odst. 1“
vkládají slova „nebo od doručení jeho změny či doplnění“.
4. V § 13 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Nabídkový dokument lze uveřejnit před uplynutím lhůty
15 pracovních dnů, pokud Česká národní banka navrhovateli písemně oznámí, že neshledala důvody pro
zákaz jeho uveřejnění.“.
5. V § 17 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
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6. V § 18 odst. 2 se slova „povinná osoba nebo
osoba s ní“ nahrazují slovy „navrhovatel nebo osoba
s ním“.
7. V § 23 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou
„V případě, že v důsledku změny nabídky převzetí podle odstavce 1 dojde k prodloužení doby závaznosti
nabídky převzetí, může být celková doba závaznosti
nabídky prodloužena nejvýše o 2 týdny, ledaže Česká
národní banka schválí delší dobu prodloužení doby
závaznosti.“.
8. V § 30 odst. 3 se za slova „nabudou účastnické
cenné papíry převodem“ vkládají slova „v rozporu se
zákazem podle odstavce 1 nebo“.
9. V § 35 odst. 2 se za slova „§ 40, 41,“ vkládají
slova „42 odst. 1, §“.
10. V § 39 odst. 1 písm. b) se slova „podle zvláštního právního předpisu“ zrušují.
11. V § 39 odst. 1 písm. g) se za slovo „člena“
vkládají slova „již existující“, za slovo „kterému“ se
vkládá slovo „nově“ a za slovo „splněny“ se vkládá
slovo „současně“.
12. V § 42 odst. 2 se za slova „od podání návrhu“
vkládají slova „nebo od jeho změny či doplnění“.
13. V § 42 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) V případě, že povinná osoba nebo osoba s ní
spolupracující nabudou v době od vzniku nabídkové
povinnosti do doby uveřejnění nabídky převzetí účastnické cenné papíry, které jsou předmětem nabídky převzetí, za výhodnějších podmínek, než jaké jsou uvedeny v nabídce převzetí, použije se § 18 odst. 2 obdobně.“.
14. V § 44 odst. 3 se věta třetí nahrazuje větou
„Vydáním výzvy k předložení znaleckého posudku podle věty první se lhůta podle § 42 odst. 2 přerušuje a po
marném uplynutí lhůty stanovené k předložení znaleckého posudku nebo po jeho doručení běží lhůta podle
§ 42 odst. 2 od začátku.“.
15. V § 44 odstavec 4 zní:
„(4) Pokud navrhovatel nedoloží znalecký posudek ve lhůtě stanovené ve výzvě České národní banky
podle odstavce 3, Česká národní banka může ustanovit
svým usnesením znalce, aby zpracoval znalecký posudek k doložení přiměřenosti protiplnění; odstavec 3
věta druhá platí obdobně.“.
16. V § 44 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:
„(5) Vzniknou-li důvodné pochybnosti o závěrech
znaleckého posudku podle odstavce 3 nebo 4, požádá
Česká národní banka znalce o vysvětlení, a pokud nebudou pochybnosti odstraněny, může svým usnesením
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ustanovit jiného znalce, aby zpracoval další znalecký
posudek; odstavec 3 věta druhá platí obdobně.

převzetí v rozporu s“ vkládají slova „§ 13 odst. 1
nebo“.

(6) Odměnu a náhrady nákladů znalce ustanoveného Českou národní bankou podle odstavce 4 nebo 5
hradí navrhovatel. Lhůta pro zpracování tohoto znaleckého posudku nesmí být delší než 60 dnů. Česká národní banka bez zbytečného prodlení informuje navrhovatele o ustanovení znalce.

28. V § 62 odst. 1 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „anebo nesplní povinnost uloženou mu
podle § 44 odst. 3“.

(7) Vydáním usnesení o ustanovení znalce podle
odstavce 4 nebo 5 se lhůta podle § 42 odst. 2 přerušuje,
po doručení znaleckého posudku běží tato lhůta od
začátku.“.
17. V § 50 odst. 1 se slovo „se“ za slovy „na majitele se má“ zrušuje.
18. V § 52 se slova „§ 50 odst. 3 a 4“ nahrazují
slovy „§ 50 odst. 3 věta první a § 50 odst. 4“.
19. V § 54 odstavec 2 zní:
„(2) Účastníkem správních řízení o zákazu uveřejnit nabídku převzetí, o žádosti o povolení uveřejnit nabídkový dokument, o změnách nabídky převzetí
a o prodloužení doby závaznosti nabídky převzetí je
pouze navrhovatel.“.
20. V § 54 odst. 3 se slovo „pravomocné“ zrušuje.
21. V § 56 odst. 3 se část věty za středníkem nahrazuje slovy „po uplynutí lhůty určené ve výzvě k odstranění nedostatků běží lhůta podle § 42 odst. 2 od
začátku“.
22. V § 61 odst. 1 písm. b) se za slova „nabídku
převzetí v rozporu s“ vkládají slova „§ 13 odst. 1
nebo“.
23. V § 61 odst. 1 písm. e) se slova „budou nepravdivé nebo neúplné“ nahrazují slovy „uveřejní, budou nepravdivé nebo neúplné anebo nesplní povinnost
uloženou mu podle § 44 odst. 3“.
24. V § 61 odst. 1 písm. n) se slovo „nebo“ za
slovy „§ 30 odst. 1,“ zrušuje.
25. V § 61 odst. 1 se na konci písmene o) tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) a q), která
znějí:
„p) navrhovatel nebo spolupracující osoba neposkytne
znalci součinnost podle § 44 odst. 3, 4 nebo 5,
nebo
q) osoba, které byla opatřením k nápravě podle § 60
uložena povinnost, tuto povinnost poruší.“.
26. V § 61 odst. 2 se za slova „a) až f)“ vkládají
slova „a q)“ a slovo „o)“ se nahrazuje slovem „p)“.
27. V § 62 odst. 1 písm. b) se za slova „nabídku

29. V § 62 odst. 1 písm. j) se za slova „§ 17
odst. 1, 2 nebo 3“ vkládají slova „nebo § 19“ a na konci
písmene j) se slovo „nebo“ zrušuje.
30. V § 62 odst. 1 se na konci písmene k) tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která
znějí:
„l) navrhovatel, spolupracující osoba nebo cílová společnost neposkytne znalci součinnost podle § 44
odst. 3, 4 nebo 5, nebo
m) osoba, které byla opatřením k nápravě podle § 60
uložena povinnost, tuto povinnost poruší.“.
31. V § 62 odst. 2 se za slova „a) až f)“ vkládají
slova „a m)“ a slovo „k)“ se nahrazuje slovem „l)“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. V
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/
/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/
/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb.,
zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona
č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/
/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 374/2007
Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona
č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 239/
/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 312/2008
Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb.,
zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/
/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009
Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se
mění takto:
1. V části IV v položce 65 písmeno f) zní:
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práva osobě, která rozhodný
podíl nenabyla v důsledku
vlastního jednání a nemohla
rozumně předpokládat,
že nabude rozhodný podíl

Kč 1 000.“.

2. V části IV v položce 65 se doplňují písmena g)
a h), která znějí:
„g) Přijetí žádosti o
– vydání souhlasu s uveřejněním
nabídkového dokumentu
u povinné nabídky převzetí
Kč 5 000
– vydání souhlasu s uveřejněním
nabídkového dokumentu
při plnění dodatečné nabídkové
povinnosti
Kč 3 000
– odložení plnění povinnosti
uveřejnit informaci o rozhodnutí
učinit nabídku převzetí nebo
o vzniku nabídkové povinnosti
Kč 1 000
– prodloužení lhůty pro předložení
nabídkového dokumentu
Kč 1 000
– prodloužení lhůty pro uveřejnění
nabídkového dokumentu
Kč 1 000
– schválení prodloužení doby
závaznosti nabídky převzetí
Kč 1 000
– povolení výjimky ze zákazu činit
právní úkony směřující k nabytí
nebo zcizení účastnických
cenných papírů cílové společnosti
po dobu závaznosti nabídky
převzetí
Kč 3 000
– povolení výjimky ze zákazu
nabývat účastnické cenné papíry
po ukončení doby závaznosti
nabídky převzetí
Kč 3 000
– zkrácení nebo prominutí lhůty
jednoho roku, po kterou platí
zákaz učinit další nabídku
převzetí
Kč 3 000
– vydání rozhodnutí, kterým bude
povoleno vykonávat hlasovací
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– vydání rozhodnutí o zániku
nabídkové povinnosti
– vydání rozhodnutí, kterým bude
povoleno vykonávat hlasovací
práva osobě, která je v prodlení
s plněním nabídkové povinnosti

Kč

3 000

Kč

3 000

Kč

3 000

h) Přijetí žádosti o vydání předchozího
souhlasu se zdůvodněním výše
protiplnění při výkupu kótovaných
cenných papírů
Kč 10 000“.
ČÁST PÁTÁ
Změna občanského soudního řádu
Čl. VI
V § 200e zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 238/
/1995 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 126/2008
Sb., se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) V řízení o neplatnosti usnesení valné hromady obchodní společnosti nebo členské schůze družstva rozhodne soud o tom, že dotčené usnesení valné
hromady nebo členské schůze je nicotné, i bez návrhu.“.
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl. VII
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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421
ZÁKON
ze dne 5. listopadu 2009,
kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl. I
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona
č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona
č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona
č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/
/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona
č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/
/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007
Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona
č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/
/2009 Sb., se mění takto:

dět operace na sekundárním trhu nákupy a prodeji státních dluhopisů nebo dluhopisů vydaných Českou národní bankou nebo dluhopisů právnických osob, za
jejichž závazky vyplývající z jejich hlavní činnosti ručí
na základě zvláštního zákona stát, pokud jejich provádění nedohodne s Českou národní bankou nebo jiným
subjektem; přitom postupuje podle zvláštního právního
předpisu20).“.
5. V § 35 odst. 4 se slovo „veškeré“ zrušuje a za
slovo „závazky“ se vkládají slova „z hlavní činnosti“.
6. § 47 včetně poznámek pod čarou č. 25b a 25c
zní:
„§ 47
a)

b)

1. V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:
„d) souvztažné zvýšení příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 1 písm. d) a § 24 odst. 4,
e) snížení některého příjmu z činnosti za předpokladu, že se nezmění saldo příjmů a výdajů kapitoly.“.
2. V § 24 odst. 8 se slova „odst. 7“ nahrazují slovy
„odst. 6“.

c)

3. V § 25 odst. 1 písm. c) větě první se za slovo
„zaměstnanosti“ vkládají slova „ , z pokut“.

d)

4. V § 35 odstavec 1 zní:
„(1) Ministerstvo je v rámci výkonu řízení státního dluhu oprávněno nabývat, zcizovat a právně zatěžovat státní dluhopisy a nabývat a zcizovat dluhopisy
vydávané Českou národní bankou nebo dluhopisy
právnických osob, za jejichž závazky vyplývající z jejich hlavní činnosti ručí na základě zvláštního zákona
stát. Za tímto účelem může ministerstvo přímo prová-

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
konečným rozpočtem výdajů organizační složky
státu rozpočet těchto výdajů upravený o všechna
provedená rozpočtová opatření,
profilujícími výdaji výdaje
1. na jejichž provedení dostává Česká republika
peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu
Evropské unie,
2. na jejichž provedení dostává Česká republika
peněžní prostředky nebo jejich část z finančních
mechanismů,
3. na jejichž provedení dostává Česká republika
peněžní prostředky nebo jejich část od Organizace Severoatlantické smlouvy,
4. na programy podle § 13 odst. 3,
5. na výzkum a vývoj25b),
6. účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4,
7. na sociální dávky25c),
neprofilujícími výdaji výdaje jiné než podle písmene b),
nároky z nespotřebovaných výdajů ke dni 1. ledna
běžného roku rozdíl mezi konečným rozpočtem
výdajů na minulý rok a skutečnými rozpočtovými
výdaji za minulý rok zvýšený o nároky z nespotřebovaných výdajů ke dni 31. prosince minulého
roku.

(2) Organizační složka státu vypočítá nároky z nespotřebovaných výdajů ke dni 1. ledna běžného roku
podle odstavce 1 písm. d). O částku těchto nároků
může překročit rozpočet výdajů běžného roku při do-
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držení účelovosti podle odstavce 5. Každou částku,
o kterou se při využívání tohoto práva rozhodne tento
rozpočet překročit, zanese do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů a zařadí na příslušnou položku
a paragraf rozpočtové skladby. Tím se stane oprávněnou překročit rozpočet výdajů podle § 25 odst. 1
písm. b) a tato částka se stane součástí konečného rozpočtu výdajů. O každou takovou částku se částka nároků z nespotřebovaných výdajů sníží.
(3) Rozpočet výdajů nelze překročit způsobem
stanoveným v odstavci 2 v kapitolách Všeobecná pokladní správa a Státní dluh.
(4) Organizační složka státu člení nároky z nespotřebovaných výdajů na
a) nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů,
kterými jsou nároky z nespotřebovaných výdajů
1. na jejichž provedení dostává Česká republika
peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu
Evropské unie; ty dále člení na nároky z nespotřebovaných výdajů, které jsou nebo mají být
kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie, a na nároky ze zbývající části těchto
nespotřebovaných výdajů; nároky z nespotřebovaných výdajů na programy a projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
člení podle těchto programů a projektů,
2. na jejichž provedení dostává Česká republika
peněžní prostředky nebo jejich část z finančních
mechanismů; ty dále člení na nároky z nespotřebovaných výdajů, které jsou nebo mají být
kryty peněžními prostředky z těchto finančních
mechanismů, a na nároky ze zbývající části
těchto nespotřebovaných výdajů,
3. na jejichž provedení dostává Česká republika
peněžní prostředky nebo jejich část od Organizace Severoatlantické smlouvy,
4. na programy podle § 13 odst. 3; ty dále člení
podle jednotlivých programů,
5. na výzkum a vývoj25b),
6. účelově určených podle § 21 odst. 3 a 4; ty dále
člení podle stanovených účelů,
b) nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů.
(5) Organizační složka státu používá částky z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů na tytéž
účely, na něž byly vyčleněny podle odstavce 4, a u programů a projektů spolufinancovaných z rozpočtu
Evropské unie a programů podle § 13 odst. 3 na tytéž
programy a projekty, z nichž nároky vznikly. Částky
z nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů
používá na rozpočtem nezajištěné provozní potřeby
a na výdaje, které v mimořádných případech povolí
vláda.
(6) Nároky z nespotřebovaných výdajů se snižují
a) o částky, o které se organizační složka státu rozhodla překročit rozpočet výdajů a které jako ta-
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kové zanesla do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů,
b) o částky určené na programy a projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a programy
podle § 13 odst. 3, které již skončily,
c) o částky podle rozhodnutí vlády, případně, jestliže
vláda tyto částky nerozdělila podle jednotlivých
organizačních složek státu nebo podle odstavce 4,
doplněné o rozhodnutí správce kapitoly,
d) o částky, u kterých organizační složka státu zjistila, že je již nepoužije,
e) u profilujících výdajů o částky, u nichž pomine
účel jejich narozpočtování.
(7) Organizační složka státu vede evidenci nároků
z nespotřebovaných výdajů. Zaznamenává v ní jejich
vznik a jejich snižování. Za každý měsíc sestavuje výkaz, který z této evidence vychází. Ministerstvo stanoví
vyhláškou obsah tohoto výkazu a způsob jeho předkládání.
(8) Nárok nevzniká
a) jestliže ho organizační složka státu nevykáže za
minulý rok ve výkaze podle odstavce 7 věty třetí
za leden běžného roku,
b) u profilujících výdajů podle odstavce 1 písm. b)
bodu 7.
25b

) Příloha k vyhlášce č. 323/2002 Sb., ve znění vyhlášek č. 568/
/2002 Sb., č. 484/2003 Sb., č. 440/2006 Sb., č. 233/2007 Sb.
a č. 306/2007 Sb., část C, pododdíly 108, 218, 228, 238, 248,
258, 328, 338, 348, 358, 368, 378, 380, 428, 438, 518, 528,
538, 548, 558 a 618 a paragraf 3212.

25c

) Příloha k vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve
znění vyhlášek č. 568/2002 Sb., č. 484/2003 Sb. a č. 440/2006
Sb., část C, oddíl 41.“.

7. V § 48 odst. 7 se za slova „podle § 47“ vkládají
slova „ve znění účinném ode dne 7. září 2004 do dne
29. února 2008“.
8. V § 49 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:
„(10) Z příjmových účtů státního rozpočtu je
možné vracet daně podle vymezení v § 1 odst. 1 zákona
o správě daní a poplatků a pokuty, případně jejich části,
existuje-li k vracení právní důvod. Takto je možné
vracet daně a pokuty, případně jejich části i v letech,
která následují po rozpočtovém roce, ve kterém došlo
k jejich přijetí do státního rozpočtu.“.
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů
Čl. II
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
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územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se
mění takto:
§ 27 zní:
„§ 27
Zřizování, změny a zrušení
příspěvkových organizací
(1) Územní samosprávný celek zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti,
které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.
(2) Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat
a) úplný název zřizovatele, je-li jím obec, uvede se
také její zařazení do okresu,
b) název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo; název musí vylučovat možnost záměny
s názvy jiných příspěvkových organizací,
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího
předmětu činnosti,
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace,
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který
se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
(dále jen „svěřený majetek“),
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se
svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel k němuž byla zřízena; zejména se uvedou práva a povinnosti spojené s jeho plným efektivním a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu,
rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho případnou
další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu
a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti
organizace, práva a povinnosti spojená s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům a podobně,
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní
účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel
povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny
své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění
hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně,
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena.

takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas.
(5) Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to
a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
c) děděním; bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout, nebo
d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
(6) Pokud se stane majetek, který příspěvková
organizace nabyla do svého vlastnictví podle odstavce 5 písm. a), pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho
přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace
po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených
zřizovatelem.
(7) Ke vzniku, k rozdělení, sloučení, splynutí
nebo zrušení příspěvkové organizace dochází dnem
určeným zřizovatelem v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přechází její majetek, práva a závazky na
nové anebo přejímající organizace. Rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace, přechází uplynutím dne
uvedeného v jeho rozhodnutí o zrušení její majetek,
práva a závazky na zřizovatele. Ke sloučení nebo splynutí příspěvkové organizace může dojít pouze u příspěvkových organizací téhož zřizovatele.
(8) Údaje podle odstavce 2 a skutečnosti podle
odstavce 7 se zveřejňují v Ústředním věstníku České republiky. Zřizovatel je povinen oznámit je Ústřednímu věstníku České republiky do 15 dnů ode dne, kdy
k uvedené skutečnosti došlo.
(9) Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace.
(10) Příspěvková organizace se zapisuje do obchodního rejstříku; návrh na zápis podává zřizovatel.“.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

(3) Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným
majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou.
(4) Příspěvková organizace nabývá majetek pro
svého zřizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí
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Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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422
ZÁKON
ze dne 5. listopadu 2009,
kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

1. V § 32 písm. b) se slovo „pěti“ nahrazuje slovem „deseti“.

Čl. I

2. V § 34 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 13 zrušuje.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 264/
/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 384/2008
Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se
mění takto:

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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423
ZÁKON
ze dne 13. listopadu 2009,
kterým se mění zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České
republiky na rok 2009, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1
„1 152 101 697 000
„1 166 181 282 000 Kč“
ka „38 100 000 000
„52 179 585 000 Kč“.

větě
Kč“
a ve
Kč“

druhé se částka
nahrazuje částkou
větě třetí se částnahrazuje částkou

2. V § 1 odst. 1 písm. a) se částka
„23 600 605 000 Kč“ nahrazuje částkou
„37 680 190 000 Kč“.
3. V příloze č. 1 se číslo „1 152 101 697“ nahrazuje
číslem „1 166 181 282“, číslo „– 38 100 000“ se nahrazuje číslem „– 52 179 585“ a číslo „23 600 605“ se
nahrazuje číslem „37 680 190“.
4. V příloze č. 3 se číslo „462 882 270“ nahrazuje
číslem „469 988 328“, číslo „64 069 538“ se nahrazuje

číslem „71 043 065“ a číslo „1 152 101 697“ se nahrazuje číslem „1 166 181 282“.
5. V příloze č. 4 se v tabulce „Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí“
číslo „462 882 270“ nahrazuje číslem „469 988 328“,
číslo „328 000 000“ se nahrazuje číslem „330 485 481“,
číslo „5 000 000“ se nahrazuje číslem „6 972 034“,
číslo „150 000“ se nahrazuje číslem „240 300“,
číslo „22 888 000“ se nahrazuje číslem „25 446 243“
a číslo „15 588 000“ se nahrazuje číslem „18 146 243“.
6. V příloze č. 4 se v tabulce „Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh“ číslo „64 069 538“ nahrazuje číslem „71 043 065“, číslo „23 600 605“ se nahrazuje
číslem „37 680 190“, číslo „47 936 505“ se nahrazuje
číslem „54 810 032“ a číslo „300 000“ se nahrazuje
číslem „400 000“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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