Ročník 2013

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 91

Rozeslána dne 2. srpna 2013

Cena Kč 140,–

O B S A H:
226. Zák o n o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
227. Zák o n , kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
228. Zák o n , kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy,
pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon
o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších
předpisů
229. Zák o n o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon
o nakládání s bezpečnostním materiálem)
230. Zák o n , kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
231. 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
232. Zák o n , kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin
a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů
233. Zák o n , kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
234. Zák o n , kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
235. V y h lá š k a o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení
statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí
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Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Ministerstvo zpracuje a stanoví do 6 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona Národní program
ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a uveřejní ho ve Věstníku Ministerstva zemědělství a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
2. Licence k uvádění do oběhu reprodukčního
materiálu vydané podle dosavadních právních předpisů
se považují za licence vydané podle zákona č. 149/2003
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
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„Položka 87
a) Vydání povolení k dovozu
reprodukčního materiálu
lesních dřevin
b) Udělení licence dodavateli
reprodukčního materiálu
lesních dřevin
c) Prodloužení licence dodavateli
reprodukčního materiálu
lesních dřevin
d) Udělení licence k vyhotovování
lesního hospodářského plánu
a lesní hospodářské osnovy

3. Reprodukční materiál shromážděný podle dosavadních právních předpisů v období od 1. ledna 2004
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za
reprodukční materiál shromážděný podle zákona
č. 149/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

e) Prodloužení licence k vyhotovování lesního hospodářského
plánu a lesní hospodářské osnovy

4. Zdroje reprodukčního materiálu uznané pro
získávání reprodukčního materiálu podle dosavadních
právních předpisů se považují za uznané zdroje podle
tohoto zákona, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s tím, že

g) Prodloužení licence pro výkon
činnosti odborného lesního
hospodáře

a) rodičovské stromy podle dosavadních právních
předpisů se považují za rodiče rodiny,

ČÁST TŘETÍ

b) klony uznané podle dosavadních právních předpisů k odběru částí rostlin pro vegetativní způsob
reprodukce se považují za ortety.
5. Genové základny vyhlášené podle dosavadních
právních předpisů se považují za genové základny vyhlášené podle zákona č. 149/2003 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III
Položka 87 v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění zákona č. 553/2005
Sb., zní:

f) Udělení licence pro výkon
činnosti odborného lesního
hospodáře

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

500

1 000

500

1 000

500

1 000

500“.

Změna zákona o genetických zdrojích rostlin
a mikroorganismů
Čl. IV
Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání
genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin
a mikroorganismů), ve znění zákona č. 342/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona
č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. a) se za slova „odrůda
pěstované rostliny,“ vkládají slova „šlechtitelská a“
a za slova „linie nebo“ se vkládá slovo „příbuzný“.
2. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „nebo osobou zařazenou do Národního
programu (dále jen „účastník Národního programu“)“.
3. V § 3 odst. 2 se slova „osobou zařazenou do
Národního programu (dále jen „účastník Národního
programu“)“ nahrazují slovy „účastníkem Národního
programu“.
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4. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „konzervovaných
ex situ“ zrušují.
5. V § 5 odst. 2 se slova „a evidenční číslo“ zrušují.
6. V § 14 odst. 1 se za slova „pověřená osoba“
vkládají slova „nebo účastník Národního programu“.
7. V § 14 odst. 2 se za slovo „Genobanku“ vkládá
slovo „semen“.
8. V § 19 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 14 zní:
„(2) Pokud je za poskytnutí vzorku genetických
zdrojů požadována úplata, nesmí přesáhnout vynaložené minimální náklady14).
14

) Mezinárodní smlouva č. 73/2004 Sb. m. s., o rostlinných
genetických zdrojích pro výživu a zemědělství.“.
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„§ 20
Poskytování informací o genetických zdrojích
Informace o genetických zdrojích zveřejňuje pověřená osoba na svých internetových stránkách prostřednictvím informačního systému o genetických zdrojích
podle § 17 odst. 4 a v souladu s platnými mezinárodními dohodami14).“.
Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.
12. V § 25 odst. 1 se za slova „Národního programu“ vkládají slova „ , mezinárodní spolupráci“.
13. V § 25 odst. 3 se věta poslední zrušuje.
14. Na konci § 26 se doplňuje věta „Součástí
mezinárodní spolupráce je také účast pověřené osoby
a účastníků Národního programu na plnění programů,
projektů a dohod vyplývajících z mezinárodních závazků.“.

9. V § 19 odst. 3 se slova „k účelům uvedeným
v odstavci 2“ zrušují.
ČÁST ČTVRTÁ

10. V § 19 odstavec 4 zní:

ÚČINNOST

„(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou velikost poskytovaných vzorků genetických zdrojů podle jejich
druhu a genetického základu.“.
11. § 20 včetně nadpisu zní:

Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.

