Ročník 2015

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 83

Rozeslána dne 17. srpna 2015

Cena Kč 111,–

O B S A H:
202. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
203. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
204. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb.,
o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
205. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006
Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
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202
ZÁKON
ze dne 23. července 2015,
kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o regulaci reklamy
Čl. I
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/
/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/
/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/
/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/
/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/
/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/
/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/
/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 28/
/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 375/
/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 279/
/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci odstavce 6 doplňuje věta
„Pokud zpracovatel zpracuje reklamu pro sebe, je
pro účely tohoto zákona zároveň v postavení zadavatele.“.
2. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Čl. 2
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/
/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se označování
potravin, jejich nabízení k prodeji a reklamy, ve
znění směrnice Komise 2001/101/ES ze dne 26. listopadu 2001, kterou se mění směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2000/13/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich nabízení k prodeji a reklamy

a směrnice Komise 2002/67/ES z 18. července 2002
o označování potravin obsahujících chinin a potravin
obsahujících kofein (Text s významem pro EHP).“
nahrazuje větou „Nařízení Evropského parlamentu
a Rady 1169/2011/EU ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům,
o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení
směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise
2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES)
č. 608/2004 (Text s významem pro EHP).“.
3. V § 1 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí:
„(8) Anonymním oznámením se pro účely tohoto zákona rozumí sdělení či jiná prezentace šířené
komunikačními médii, neobsahuje-li údaj o osobě,
která šíření sdělení či jiné prezentace objednala.
(9) Ustanovení tohoto zákona se vztahují na
anonymní oznámení týkající se voleb šířená v době
od vyhlášení voleb do ukončení hlasování.“.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 10.
4. V § 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až f).
5. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ ; za takovou reklamu se nepovažuje
umístění produktu v audiovizuálním díle nebo jiném
zvukově obrazovém záznamu, splňuje-li podmínky
stanovené jiným právním předpisem3a) , 3b)“.
6. V § 2 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).
7. V § 2 odst. 1 písm. c) se za slova „nevyžádané
reklamy“ vkládají slova „v listinné podobě“, slova
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„pokud vede k výdajům adresáta nebo“ a slova „na
šíření reklamy elektronickými prostředky a jeho
omezení se vztahuje zvláštní právní předpis,5a)“ se
včetně poznámky pod čarou č. 5a zrušují.
8. V § 2 odst. 1 písm. d) se číslo „6“ nahrazuje
číslem „5“.
9. V § 2 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) šíření anonymního oznámení týkajícího se voleb v době od vyhlášení voleb do ukončení hlasování.“.
10. V § 2 odst. 1 se na konci písmene e) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které
včetně poznámky pod čarou č. 38 zní:
„f) reklama na loterie a jiné podobné hry, které
nebyly povoleny nebo oznámeny podle zvláštního právního předpisu38).
38

) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 2 odst. 2 se slova „zvláštním právním
předpisem7)“ nahrazují slovy „občanským zákoníkem“.
Poznámky pod čarou č. 6 a 7 se zrušují, a to včetně
odkazů na poznámky pod čarou.
12. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5
a 6.
13. V § 2 odst. 5 se slova „písm. f)“ nahrazují
slovy „písm. d)“.
14. V § 2 se odstavec 6 zrušuje.
15. V § 2a se slova „zvláštním právním předpisem7)“ nahrazují slovy „občanským zákoníkem“.
16. V § 2c se písmena b) a c) zrušují.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena b) a c).
17. V § 5d odstavec 2 včetně poznámek pod
čarou č. 22, 39 a 40 zní:
(2) Reklama na potraviny22) musí splňovat požadavky stanovené přímo použitelným předpisem
Evropské unie o poskytování informací o potravinách spotřebitelům39) a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, které stanoví pravidla pro pou-
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žití označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů40).
22

) Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/
/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné
zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.

39

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1169/2011/
/EU.

40

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1151/
/2012.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 110/2008.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)1308/
/2013.“.

18. § 6a včetně nadpisu zní:
„§ 6a
Činnosti v pohřebnictví
Reklama na provozování pohřební služby, na
provozování krematoria nebo na provádění balzamace a konzervace nesmí být šířena
a) v areálu zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb,
b) adresnou formou, zejména prostřednictvím dopisů, letáků nebo elektronickou poštou, nebo
c) v souvislosti s informováním o smrti.“.
19. V § 6b odst. 2 se na konci textu věty první
doplňují slova „a za šíření reklamy na loterie a jiné
podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zvláštního právního předpisu38)“.
20. V § 7 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) a h), která znějí:
„g) Státní zemědělská a potravinářská inspekce pro
výživové nebo zdravotní tvrzení podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie o výživových a zdravotních tvrzeních21a), pro zavádějící
informaci užitou v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o poskytování
informací o potravinách spotřebitelům39) a pro
údaje použité v rozporu s přímo použitelnými
předpisy Evropské unie, které stanoví pravidla
pro použití označení původu, zeměpisných
označení a tradičních výrazů40) v reklamě na
potraviny, včetně sponzorování, s výjimkou působnosti podle písmena a),
h) celní úřady pro reklamu na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny
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podle zvláštního právního předpisu38), a sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti
podle písmena a),“.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno i).
21. V § 7a odstavec 2 zní:
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Dosavadní písmena j) až m) se označují jako písmena i) až l).
31. V § 8 odst. 1 písm. k) se slovo „nebo“ zrušuje a za písmeno k) se vkládá nové písmeno l), které
zní:

„l) šíří reklamu na loterie a jiné podobné hry ne„(2) Zadavatel reklamy je povinen na výzvu
povolené nebo neoznámené podle zvláštního
orgánů dozoru pro účely správního řízení podle toprávního předpisu38), nebo“.
hoto zákona poskytnout ve lhůtě stanovené orgánem
dozoru údaje o šiřiteli a o zpracovateli jím zadané Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno m).
reklamy a další materiály a informace vztahující se
32. V § 8 odst. 1 písmeno m) zní:
k této reklamě; tyto údaje a materiály je zadavatel
„m) v rozporu s § 7a odst. 4 nesdělí na výzvu
povinen uchovávat po dobu 5 let ode dne, kdy byla
orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje
reklama naposledy šířena. V případě, že bylo zaháo osobě, která u něj šíření reklamy objednala.“.
33
jeno správní řízení ) podle tohoto zákona před
33. V § 8 odst. 2 písm. a) se slova „nebo b)“
uplynutím této lhůty, je zadavatel povinen uchovávat
údaje a materiály týkající se reklamy, která je před- nahrazují slovy „nebo f)“.
mětem správního řízení, až do pravomocného roz34. V § 8 odst. 2 písm. b) se za slova „§ 5b
hodnutí ve věci.“.
odst. 2 nebo 8,“ vkládají slova „§ 5c odst. 1 ne22. V § 7a odst. 3 se slova „bez zbytečného od- bo 2,“, slova „5g odst. 1“ se nahrazují slovy „5g“
kladu“ nahrazují slovy „ve lhůtě stanovené orgánem a slova „nebo § 6a odst. 1“ se zrušují.
dozoru, nejméně však do 5 pracovních dnů,“.
35. V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene d)
23. V § 7a odst. 4 se slova „bez zbytečného od- doplňují slova „nebo nesplní povinnost podle § 7a
kladu“ nahrazují slovy „ve lhůtě stanovené orgánem odst. 2“.
dozoru, nejméně však do 5 pracovních dnů,“ a za
36. V § 8 se za odstavec 2 vkládá nový odstaslova „údaje o osobě“ se vkládají slova „zadavatele
vec 3, který zní:
a zpracovatele reklamy a údaje o osobě“.
„(3) Fyzická osoba se jako zpracovatel dopustí
24. § 7d se včetně nadpisu zrušuje.
přestupku tím, že
25. V § 8 odst. 1 písmeno b) zní:
a) zpracuje reklamu, která je zakázána podle § 2
„b) šíří reklamu nebo anonymní oznámení týkající
se voleb, které jsou podle § 2 odst. 1 písm. a),
b), d) nebo e) zakázány,“.
26. V § 8 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až o) se označují jako písmena c) až n).
27. V § 8 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až n) se označují jako písmena e) až m).
28. V § 8 odst. 1 písm. g) se slova „odst. 2 nebo 3“ zrušují.
29. V § 8 odst. 1 písmeno h) zní:
„h) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. c) šíří nevyžádanou reklamu v listinné podobě,“.
30. V § 8 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.

odst. 1 písm. a) nebo f) nebo § 3 odst. 1,
b) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) zpracuje
reklamu, která je nekalou obchodní praktikou,
c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací
reklamu podle § 2 odst. 2 nebo § 2a,
d) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy
podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6, § 4,
§ 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7
nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 2,
§ 5d, § 5e odst. 1, § 5f, 5g, 5h nebo 5i,
e) neuvede v reklamě na tabákový výrobek varování podle § 3 odst. 5, nebo
f) v rozporu s § 7a odst. 3 nesdělí na výzvu
orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje
o zadavateli reklamy a šiřiteli reklamy.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.
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37. V § 8 odstavec 5 zní:
„(5) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j) nebo podle odstavce 4,
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo m), odstavce 2 písm. d)
nebo podle odstavce 3 písm. f),
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zoru a ve lhůtě jím stanovené nesdělí údaje
o osobě, která u něj šíření reklamy objednala.“.
47. V § 8a odstavec 2 zní:
„(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se jako zadavatel dopustí správního deliktu tím, že
a) zadá reklamu, která je zakázána podle § 2
odst. 1 písm. a) nebo § 3 odst. 1,

c) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), h), i), k) nebo l), odstavce 2 písm. a), b) nebo c) nebo podle
odstavce 3 písm. a), b), c), d) nebo e).“.

b) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) zadá reklamu,
která je nekalou obchodní praktikou,

38. V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:

d) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy
podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6, § 4,
§ 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7
nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 2,
§ 5d odst. 3 nebo 4, § 5e odst. 1, § 5f, 5h nebo 5i,

„(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze
v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč.“.
39. V § 8a odst. 1 písmeno b) zní:
„b) šíří reklamu nebo anonymní oznámení týkající
se voleb, které jsou podle § 2 odst. 1 písm. a), d)
nebo e) zakázány,“.
40. V § 8a odst. 1 se písmena c) až e) zrušují.
Dosavadní písmena f) až s) se označují jako písmena c) až p).
41. V § 8a odst. 1 písmeno c) zní:
„c) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. c) šíří nevyžádanou reklamu v listinné podobě,“.
42. V § 8a odst. 1 se písmeno j) zrušuje.
Dosavadní písmena k) až p) se označují jako písmena j) až o).
43. V § 8a odst. 1 se písmeno k) zrušuje.
Dosavadní písmena l) až o) se označují jako písme–
na k) až n).
44. V § 8a odst. 1 písm. m) se slovo „nebo“
zrušuje.
45. V § 8a odst. 1 písmeno n) zní:
„n) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) šíří reklamu,
která je nekalou obchodní praktikou,“.
46. V § 8a odst. 1 se doplňují písmena o) a p),
která znějí:
„o) šíří reklamu na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního
právního předpisu38), nebo
p) v rozporu s § 7a odst. 4 na výzvu orgánu do-

c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu podle § 2 odst. 2 nebo § 2a,

e) neuvede v reklamě na tabákový výrobek varování podle § 3 odst. 5,
f) v rozporu s § 7a odst. 1 neuchová ukázku (kopii) každé reklamy nebo bezplatně nezapůjčí
kopii reklamy orgánům dozoru na dobu nezbytně nutnou,
g) nesplní povinnost podle § 7a odst. 2,
h) zadá reklamu na přípravky na ochranu rostlin
v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím uvádění přípravků
na ochranu rostlin na trh27a),
i) zadá reklamu na potraviny, ve které jsou uvedena výživová nebo zdravotní tvrzení v rozporu
s přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím údaje týkající se potravin z hlediska
jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví21a),
j) zadá reklamu na potraviny, která nesplňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím poskytování informací o potravinách spotřebitelům39) nebo
přímo použitelným předpisem Evropské unie,
který stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných označení nebo tradičních
výrazů40), nebo
k) zadá reklamu na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního
právního předpisu38).“.
48. V § 8a odstavec 3 zní:
„(3) Právnická nebo podnikající fyzická oso-
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ba se jako zpracovatel dopustí správního deliktu tím,
že
a) zpracuje reklamu, která je zakázána podle § 2
odst. 1 písm. a) nebo § 3 odst. 1,
b) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) zpracuje
reklamu, která je nekalou obchodní praktikou,
c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací
reklamu podle § 2 odst. 2 nebo § 2a,
d) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy
podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6, § 4,
§ 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7
nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 2,
§ 5d odst. 3 nebo 4, § 5e odst. 1, § 5f, 5h nebo 5i,
e) neuvede v reklamě na tabákový výrobek varování podle § 3 odst. 5,
f) v rozporu s § 7a odst. 3 nesdělí na výzvu
orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje
o zadavateli reklamy nebo o šiřiteli reklamy,
g) zpracuje reklamu na přípravky na ochranu rostlin v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím uvádění přípravků
na ochranu rostlin na trh27a),
h) zpracuje reklamu na potraviny, ve které jsou
uvedena výživová nebo zdravotní tvrzení v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie upravujícím údaje týkající se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví21a),
i) zpracuje reklamu na potraviny, která nesplňuje
požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím poskytování
informací o potravinách spotřebitelům39) nebo
přímo použitelným předpisem Evropské unie,
který stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných označení nebo tradičních
výrazů40), nebo
j) zpracuje reklamu na loterie a jiné podobné hry
nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního
právního předpisu38).“.
49. V § 8a odst. 5 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „nebo p)“.
50. V § 8a odst. 5 písmeno b) zní:
„b) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle
odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k),
l) nebo m),“.
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51. V § 8a odst. 5 písm. c) se slova „d) nebo s)“
nahrazují slovy „n) nebo o)“.
52. V § 8a odst. 6 písm. a) se slova „písm. a)“
nahrazují slovy „písm. f) nebo g)“.
53. V § 8a odst. 6 písm. b) se slova „b), e), f), g)
nebo h),“ nahrazují slovy „a), c), d), e), h), i) nebo j),“.
54. V § 8a odst. 6 písm. c) se slova „c) nebo d)“
nahrazují slovy „b) nebo k)“.
55. V § 8a odst. 7 se vkládá nové písmeno a),
které zní:
„a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. f),“.
Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).
56. V § 8a odst. 7 písm. b) se slova „a), b), e), f)
nebo g)“ nahrazují slovy „a), c), d), e), g), h) nebo i)“.
57. V § 8a odst. 7 písm. c) se slova „c) nebo d)“
nahrazují slovy „b) nebo j)“.
58. V § 8b odst. 6 se slova „odst. 1 písm. a)
až f)“ nahrazují slovy „písm. a) až h)“ a slova
„odst. 1 písm. g)“ se nahrazují slovy „písm. i)“.
59. V § 8c odstavec 1 zní:
„(1) Proti rozhodnutí orgánů dozoru uvedených v § 7 písm. b), c), d), e), f), g), h) a i) vydaných
podle § 7c, 8 a 8a lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne
oznámení rozhodnutí odvolání36).“.
60. V § 8c odst. 2 se slova „odst. 1“ a slova
„7d,“ zrušují.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu spočívajícím v porušení povinnosti podle § 5d
zákona č. 40/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto
dne pravomocně neukončená dokončí orgán dozoru
příslušný podle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
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2. V § 26 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pohřebnictví

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).

Čl. III

3. V § 26 odst. 2 se slova „ , i) a j)“ nahrazují
slovy „a i)“.

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 122/2004 Sb., zákona č. 67/2006 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona
č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 26 odst. 1 se na konci písmene h) doplňuje slovo „nebo“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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203
ZÁKON
ze dne 23. července 2015,
kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

zákona č. 84/2015 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se
mění takto:
1. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

ČÁST PRVNÍ

„§ 6a

Změna zákona o zaměstnanosti

(1) K plnění úkolů v oblasti zaměstnanosti ministerstvo může zřídit státní příspěvkovou organizaci. Ministerstvo vydá zřizovací listinu této státní
příspěvkové organizace. Státní příspěvková organizace vzniká dnem stanoveným ve zřizovací listině.
Zřizovací listina musí dále obsahovat tyto údaje:

Čl. I
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005
Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005
Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005
Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006
Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006
Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007
Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007
Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona
č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona
č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,

a) název, sídlo a identifikační číslo osoby státní
příspěvkové organizace,
b) vymezení účelu, pro který se státní příspěvková
organizace zřizuje,
c) předmět hlavní činnosti, popřípadě jiné činnosti,
d) označení statutárního orgánu a vymezení základní organizační struktury státní příspěvkové
organizace,
e) vymezení majetku České republiky, který ministerstvo svěřuje státní příspěvkové organizaci
při jejím zřízení.
(2) Statutární orgán státní příspěvkové organizace zřízené podle odstavce 1 jmenuje a odvolává
ministr práce a sociálních věcí.
(3) Ministerstvo může rozhodnout o rozdělení
státní příspěvkové organizace zřízené podle odstavce 1, o jejím sloučení nebo splynutí s jinou státní
příspěvkovou organizací zřízenou podle odstavce 1
nebo o jiných změnách takové státní příspěvkové
organizace. Současně vydá zřizovací listinu nově
vznikající státní příspěvkové organizace nebo dodatek zřizovací listiny. Státní příspěvková organizace
zaniká dnem stanoveným v rozhodnutí o jejím rozdělení nebo splynutí, popřípadě dnem stanoveným
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řízené karantény96) osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního
předpisu97), pokud si tato osoba nepřivodila dočasnou pracovní neschopnost úmyslně a pokud
tato dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa vznikla v době této výdělečné
činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního
právního předpisu97).

v rozhodnutí o jejím sloučení, je-li právním nástupcem jiná státní příspěvková organizace.
(4) Ministerstvo může rozhodnout o zrušení
státní příspěvkové organizace zřízené podle odstavce 1. Současně rozhodne o způsobu vypořádání
práv a povinností vykonávaných státní příspěvkovou
organizací, včetně příslušnosti hospodařit s majetkem
České republiky, a zruší zřizovací listinu. Nerozhodne-li, přechází dnem zániku zrušované státní příspěvkové organizace příslušnost k hospodaření s majetkem České republiky včetně práv, s nímž tato
organizace dosud hospodařila, na ministerstvo. Současně přecházejí na Českou republiku závazky, jakož i práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů,
jejichž nositelem byla tato organizace, a ministerstvo
se stává příslušné k plnění těchto závazků, jakož
i k výkonu práv a povinností z těchto pracovněprávních vztahů.
(5) Zřízení, rozdělení, sloučení, splynutí nebo
zrušení státní příspěvkové organizace, o nichž bylo
rozhodnuto podle odstavců 1 až 3, oznamuje ministerstvo v Ústředním věstníku České republiky do
30 dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo.
Oznámení obsahuje označení zřizovatele státní příspěvkové organizace, její název, sídlo, identifikační
číslo a den, měsíc a rok vzniku, rozdělení, sloučení,
splynutí nebo zániku.“.
2. V § 37a odst. 6 písm. a) se číslo „12“ nahrazuje číslem „4“.
3. V § 39 odst. 2 písm. d) se slova „vykonává
některou z činností“ nahrazují slovy „je v právním
vztahu vzniklém k výkonu některé z činností“.
4. V § 39 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) který je ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, v postavení některé
z osob uvedených v § 25 odst. 1 písm. c) až f)
a s); k výši příjmu nebo odměny se přitom nepřihlíží, to neplatí pro člena bytového družstva,
který vykonává práci nebo činnost pro bytové
družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je
pověřen obchodním vedením bytového družstva.“.
5. V § 41 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se nové písmeno g), které včetně
poznámek pod čarou č. 96 a 97 zní:
„g) trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo na-
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96

) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

97

) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve
znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 42 odst. 2 se za slova „povinen doložit“
vkládají slova „krajské pobočce Úřadu práce“ a na
konci odstavce se doplňují věty „Při podání žádosti
o podporu v nezaměstnanosti je uchazeč o zaměstnání povinen krajské pobočce Úřadu práce písemně
oznámit, zda je v právním vztahu vzniklém k výkonu
některé z činností podle § 25 odst. 3 nebo zda je
v postavení některé z osob uvedených v § 25 odst. 1
písm. c) až f) a s), aniž by se přihlíželo k výši příjmu
nebo odměny, to neplatí pro člena bytového družstva, který vykonává práci nebo činnost pro bytové
družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva. Dojde-li ke vzniku právního vztahu nebo postavení podle
věty druhé v průběhu poskytování podpory v nezaměstnanosti, je uchazeč o zaměstnání povinen tyto
skutečnosti krajské pobočce Úřadu práce písemně
oznámit nejpozději v den jejich vzniku.“.
7. V § 44 odst. 3 se slova „ , na jehož základě
vykonává některou“ nahrazují slovy „vzniklého
k výkonu některé“ a za slova „§ 25 odst. 3“ se vkládají slova „ , po dobu, po níž je v postavení některé
z osob uvedených v § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s),
aniž by se přihlíželo k výši příjmu nebo odměny, to
neplatí pro člena bytového družstva, který vykonává
práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva“.
8. V § 46 písm. b) se slova „uchazeč o zaměstnání vykonává některou“ nahrazují slovy „u uchazeče o zaměstnání trvá právní vztah vzniklý k výkonu některé“.
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9. V § 46 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) po níž je uchazeč o zaměstnání v postavení některé z osob uvedených v § 25 odst. 1 písm. c)
až f) a s), aniž by se přihlíželo k výši příjmu
nebo odměny, to neplatí pro člena bytového
družstva, který vykonává práci nebo činnost
pro bytové družstvo mimo pracovněprávní
vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva, a z tohoto důvodu mu nebyla
vyplácena podpora v nezaměstnanosti,“.
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„§ 115
Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

(1) Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti
může Úřad práce poskytnout zaměstnavateli, který
není uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce, na základě dohody uzavřené s ním po předchozím souhlasu vlády, pokud na straně zaměstnavatele nastane
překážka v práci z důvodu uvedeného v § 209 odst. 1
zákoníku práce nebo z důvodu přerušení práce způsobené živelní událostí podle § 207 písm. b) zákoníku práce spočívající v přírodní pohromě podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie98) a zaměstnavatel

10. V § 75 odst. 9 písm. j) se slova „příspěvku a“ nahrazují slovem „příspěvku,“.

a) nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu
nejméně 20 % stanovené týdenní pracovní
doby99),

11. V § 75 odst. 9 se na konci písmene k) čárka
nahrazuje slovem „a“.
12. V § 76 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
13. V § 78 odst. 2 písm. b) se slova „podle § 327
zákoníku práce“ nahrazují slovy „podle občanského
zákoníku“.
14. V § 78 odst. 3 větě první se slova „Po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného pracovního místa nebo ode dne
vymezení chráněného pracovního místa může zaměstnavatel v žádosti o příspěvek za následující kalendářní čtvrtletí“ nahrazují slovy „Zaměstnavatel
může v žádosti o příspěvek“ a za slova „osobou se
zdravotním postižením“ se vkládají slova „podle
§ 67 odst. 2 písm. a) nebo b)“.
15. V § 78 odst. 8 písm. e) se slova „nebo v případě nesplnění podmínky uplynutí 12 měsíců ode
dne obsazení zřízeného chráněného pracovního místa nebo ode dne vymezení chráněného pracovního
místa“ zrušují.
16. V § 89 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
17. V § 104 odst. 2 se za písmeno e) vkládá
nové písmeno f), které zní:
„f) příspěvek v době částečné nezaměstnanosti,“.
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).
18. § 115 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 98 a 99 zní:

b) již zaměstnanci poskytuje pro některou z uvedených překážek v práci náhradu mzdy za podmínek a ve výši podle § 207 písm. b) nebo § 209
odst. 2 zákoníku práce a od uzavření dohody
o poskytnutí příspěvku s Úřadem práce bude
poskytovat zaměstnanci tuto náhradu mzdy ve
výši nejméně 70 % průměrného výdělku,
c) se v dohodě o poskytnutí příspěvku zaváže, že
v době sjednané pro poskytování příspěvku se
zaměstnancem, na kterého bude příspěvek poskytován, nerozváže pracovní poměr z důvodů
uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce.
(2) K žádosti o příspěvek je vedle dokladů uvedených v § 118 odst. 2 nutné přiložit
a) dohodu s odborovou organizací o výši poskytované náhrady mzdy podle § 209 odst. 2 zákoníku práce, v případě překážky v práci podle
§ 209 odst. 1 zákoníku práce; nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, může být
dohoda nahrazena vnitřním předpisem,
b) podrobný popis důvodů, na základě kterých zaměstnavatel žádá o příspěvek a opatření, která
již zaměstnavatel k řešení situace zavedl, zejména opatření v oblasti pracovní doby, využití
konta pracovní doby nebo čerpání dovolené,
c) seznam provozoven zaměstnavatele, jichž se žádost týká, včetně počtu dotčených zaměstnanců,
d) popis výhledu překonání částečné nezaměstnanosti nebo živelní události.
(3) Výše příspěvku činí 20 % průměrného
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výdělku zaměstnance, nejvýše však 0,125násobek
průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až
3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku. Příspěvek může být poskytován
pouze v době trvání překážky v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti nebo živelní události, a to nejdéle po dobu 6 měsíců s možností jednoho opakování o stejnou dobu; vláda může v odůvodněných
případech nařízením stanovit delší dobu poskytování
příspěvku.
(4) Začátek a konec období, ve kterém lze o příspěvek požádat, důvody, pro které může být příspěvek poskytnut, některé další podmínky vyplývající
z věcných důvodů zavedení tohoto nástroje aktivní
politiky zaměstnanosti, které umožní identifikovat
příčinnou souvislost mezi situací zaměstnavatele
a důvody aktivizace tohoto nástroje, způsob realizace tohoto nástroje, včetně jejího časového harmonogramu a vzor žádosti o příspěvek stanoví vláda
nařízením.
98

) Čl. 50 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne
17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108
Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

99

) § 79 zákoníku práce.“.

19. V § 118 odst. 5 a § 119 odst. 2 písm. h) se
slova „§ 112 až 114, 116“ nahrazují slovy „§ 112
až 116“.
20. V § 118 odst. 5 se za slova „podle § 5
písm. e) bodu 3“ doplňují slova „nebo porušení dohody o poskytnutí příspěvku podle § 115“.
21. V § 119 odst. 2 se za písmeno h) vkládají
nová písmena i) a j), která znějí:
„i) závazek zaměstnavatele, že v době sjednané pro
poskytování příspěvku podle § 115 nerozváže
se zaměstnancem, na kterého bude příspěvek
poskytován, pracovní poměr z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce,
j) u příspěvku podle § 115 seznam zaměstnanců,
na které bude příspěvek poskytován,“.
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Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení o podpoře v nezaměstnanosti zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona
č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.
2. Dosavadní státní příspěvková organizace
Fond dalšího vzdělávání, zřízená Ministerstvem
práce a sociálních věcí, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stává státní příspěvkovou organizací
podle § 6a zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Poskytování příspěvku na částečnou úhradu
provozních nákladů chráněného pracovního místa
podle § 76 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
se řídí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Poskytování příspěvku podle § 78 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, a jeho zvýšení podle
§ 78 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, za
poslední kalendářní čtvrtletí předcházející dni nabytí
účinnosti tohoto zákona se řídí podle zákona č. 435/
/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Správní řízení o poskytnutí příspěvku na
podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě podle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, pravomocně neskončené přede dnem účinnosti tohoto zákona, se
dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pobytu cizinců
na území České republiky

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno k).

Čl. III

22. V § 140 odst. 4 písm. f) se za slova „odstavce 1 písm. c) a e)“ vkládají slova „ , nejméně však
ve výši“.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002
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Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona
č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona
č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb., se mění takto:

kterou již cizinec vykonává a na kterou žádá o vydání
zaměstnanecké karty. Věta třetí a čtvrtá neplatí, jde-li
o pracovní pozici, na kterou je podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno povolení k zaměstnání. Pokud ministerstvo žádost zamítne z důvodu, že Úřad
práce České republiky – krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní město Prahu vydal závazné stanovisko, že další zaměstnávání cizince nelze vzhledem
k situaci na trhu práce povolit, zaniká oprávnění
k výkonu zaměstnání ode dne následujícího po dni
oznámení tohoto rozhodnutí; odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí se na oprávnění k výkonu zaměstnání nevztahuje. O oznámení rozhodnutí podle předchozí věty ministerstvo bez zbytečného odkladu informuje Úřad práce České republiky
– krajskou pobočku nebo pobočku pro hlavní město
Prahu.“.

1. V § 44a odst. 3 se věta třetí nahrazuje větami
„Jde-li o žádost o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty, použije se § 47 odst. 2 obdobně na
oprávnění k výkonu zaměstnání na pracovní pozici,
na kterou byla zaměstnanecká karta vydána. Jde-li
o žádost o vydání zaměstnanecké karty podle
§ 42g odst. 6, použije se § 47 odst. 2 obdobně na
oprávnění k výkonu zaměstnání na pracovní pozici,

ÚČINNOST

2. V § 44a odst. 12 se věta druhá zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 16 a čl. III,
která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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204
ZÁKON
ze dne 23. července 2015,
kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb.,
o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o přestupcích
Čl. I
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona
č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona
č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona
č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona
č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona
č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona
č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb.,
zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona
č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/
/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002
Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb.,
zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona
č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona
č. 586/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona
č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona
č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona
č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona
č. 181/2006 Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona
č. 216/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona
č. 344/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 309/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,
52/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb.,
346/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb.,
199/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb.,
366/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb.,
237/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb.,
494/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb.,
300/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb. a
308/2013 Sb., se mění takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V § 8 odst. 2 větě první se slova „a c)“ nahrazují slovy „a odst. 2“.
2. V § 10 odst. 1 písm. b) se za slovo „během“
vkládají slova „výkonu vazby,“.
3. V § 13 odst. 2 se částka „1000 Kč“ nahrazuje
částkou „5 000 Kč“ a částka „4000 Kč“ se nahrazuje
částkou „10 000 Kč“.
4. § 17 zní:
„§ 17
(1) Omezující opatření spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa nebo místa,
kde se konají veřejné sportovní, kulturní nebo jiné
společenské akce.
(2) Omezující opatření lze uložit pachateli přestupku
a) na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi (§ 30),
b) proti pořádku ve státní správě a proti pořádku
v územní samosprávě (§ 46),
c) proti veřejnému pořádku (§ 47 a 48),
d) proti občanskému soužití (§ 49), nebo
e) proti majetku (§ 50).
(3) Omezující opatření musí být přiměřené povaze a závažnosti spáchaného přestupku a osobním
poměrům pachatele; lze je uložit jen spolu se sankcí
a nejdéle na dobu jednoho roku, a to za předpokladu, že existuje přímá souvislost mezi spáchaným
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přestupkem a omezujícím opatřením, které má být
uloženo.“.
5. V § 19 odstavec 3 zní:
„(3) Horní hranice pokuty se u mladistvého
snižuje na polovinu, přičemž však nesmí být vyšší
než 5 000 Kč. V blokovém řízení se horní hranice
pokuty u mladistvého snižuje na polovinu, přičemž
však nesmí být vyšší než 2 500 Kč.“.
6. V § 20 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Běh lhůty pro projednání přestupku podle
odstavce 1 se přerušuje zahájením řízení o přestupku,
jakož i vydáním rozhodnutí o přestupku, jímž je obviněný z přestupku uznán vinným; je-li prvním úkonem v řízení vydání příkazu o uložení pokuty, přerušuje se běh lhůty jeho doručením.
(3) Přerušením běhu lhůty pro projednání přestupku podle odstavce 1 začíná běh nové lhůty pro
projednání přestupku; přestupek však nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání dva roky.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.
7. V § 20 odst. 4 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3“.
8. V § 35 odst. 1 písm. e) se slovo „kultury“
nahrazuje slovem „druhu“ a slova „zemědělské výrobě“ se nahrazují slovy „ze zemědělského půdního
fondu“.
9. § 47 včetně nadpisu zní:
„§ 47
Přestupky proti veřejnému pořádku
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu
její pravomoci,
b) maří vykázání z obydlí provedené podle jiného
právního předpisu nebo rozhodnutí soudu
o předběžném opatření podle zákona o zvláštních řízeních soudních, kterým se ukládá povinnost dočasně opustit společné obydlí a jeho bezprostřední okolí a zdržet se vstupu do něj nebo
povinnost zdržet se styku s ohroženou osobou
a navazování kontaktů s ní,
c) poruší noční klid,
d) vzbudí veřejné pohoršení,
e) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný
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objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo
zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,
f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného
pořádku při konání sportovních, kulturních a jiných společenských akcí anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice,
g) cestou na organizované sportovní utkání, v místě takového utkání nebo cestou zpět z takového
utkání má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím
nebo znemožňujícím jeho identifikaci,
h) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně
prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze
postihnout podle jiných zákonů, nebo
i) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.
(2) Přestupku se dále dopustí ten, kdo úmyslně
zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní,
zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou
značku nebo jiné orientační označení.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až
d), f) a g) lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) pokutu do 20 000 Kč,
za přestupek podle odstavce 2 pokutu do 3 000 Kč
a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) a i) pokutu
do 50 000 Kč.
(4) Je-li přestupek podle odstavce 1 spáchán
opakovaně (§ 91a) po nabytí právní moci rozhodnutí
o přestupku podle odstavce 1, uloží se pokuta do
a) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a) až d), f) a g),
b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. e), nebo
c) 75 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. h) a i).
(5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c)
až h) lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.
(6) Dobou nočního klidu se rozumí doba od
22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce,
při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo žádnou.“.
10. § 49 a 50 včetně nadpisů znějí:
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„§ 49
Přestupky proti občanskému soužití
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá
v posměch, nebo
b) jinému ublíží na zdraví.
(2) Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně naruší občanské soužití tím, že
a) jinému vyhrožuje újmou na zdraví,
b) jiného nepravdivě obviní z přestupku,
c) se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo
d) se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání.
(3) Přestupku se dále dopustí ten, kdo
a) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin, nebo
b) způsobí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální
orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, věk,
zdravotní postižení, pro jeho politické nebo jiné
smýšlení, členství nebo činnost v politických
stranách nebo politických hnutích, odborových
organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho
sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav
anebo pro jeho stav rodinný.
(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
(5) Je-li přestupek podle odstavců 1 až 3 spáchán opakovaně (§ 91a) po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle stejného odstavce, uloží
se pokuta do 30 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 2 lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.
§ 50
Přestupky proti majetku
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku
a) krádeží,
b) zpronevěrou,
c) podvodem, nebo
d) zničením nebo poškozením věci z takového majetku.
(2) Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně
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a) neoprávněně užívá cizí majetek,
b) přisvojí si cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, nebo
c) ukryje nebo na sebe nebo na jiného převede věc,
která byla získána přestupkem spáchaným jinou
osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno.
(3) Přestupku se dopustí i ten, kdo se o jednání
uvedené v odstavci 1 pokusí.
(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
(5) Je-li přestupek podle odstavců 1 až 3 spáchán opakovaně (§ 91a) po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle stejného odstavce, uloží
se pokuta do 30 000 Kč. Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.“.
11. V § 52 písm. b) se slovo „zvláštní“ zrušuje.
12. V § 57 odst. 1 se slova „více přestupků,
které“ nahrazují slovy „více přestupků, jejichž skutková podstata se týká porušení právních povinností
vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy
a které“.
13. V § 57 odstavec 3 zní:
„(3) Ve společném řízení se neprojedná přestupek, který byl spáchán po zahájení řízení o jiném
přestupku.“.
14. V § 58 odst. 1 se na konec věty druhé doplňují slova „ , je-li známa“.
15. V § 58 odst. 2 písm. f) se slova „písm. ch)“
nahrazují slovy „písm. g)“.
16. V § 58 odst. 3 úvodní část ustanovení zní:
„Po provedení nezbytných šetření podle odstavce 2
orgán policie“.
17. § 58a zní:
„§ 58a
(1) Při výkonu působnosti na úseku projednávání přestupků využívají správní orgány uvedené
v § 52 ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
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d) datum, místo a okres narození, u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,

l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který nepřežil,

e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

m) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho
trvání.

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Při výkonu působnosti na úseku projednávání přestupků využívají správní orgány uvedené
v § 52 z informačního systému evidence obyvatel
tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum
ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména,
příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li
mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině,
místo a stát, kde se narodil,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

(3) Při výkonu působnosti na úseku projednávání přestupků využívají správní orgány uvedené
v § 52 z informačního systému cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že
se cizinec narodil na území České republiky,
místo a okres narození,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) omezení svéprávnosti,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky,
popřípadě jiného zákonného zástupce,
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, stát, na jehož území
k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který nepřežil,
m) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho
trvání.
(4) Správní orgán uvedený v § 52 využívá při
výkonu působnosti na úseku projednávání přestupků ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci
kromě veřejně přístupných referenčních údajů údaje
v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající
fyzické osoby nebo zahraniční osoby,
b) adresa místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí podnikající fyzické
osoby nebo zahraniční osoby.
(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou
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nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou
vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel nebo základním registru právnických osob,
podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,
se využijí z informačního systému evidence obyvatel
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud
jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.
18. V § 66 odst. 3 písmeno f) zní:
„f) nebyl podán návrh na zahájení řízení o přestupku, jde-li o přestupek, který může být projednán jen na návrh (§ 68 odst. 1 až 3),“.
19. V § 66 odstavec 4 zní:
„(4) O odložení věci podle odstavců 1 až 3 se
vydá usnesení, které se pouze poznamená do spisu.
O odložení věci se vyrozumí osoby dotčené jednáním osoby podezřelé ze spáchání přestupku, jsou-li
správnímu orgánu známy; správní orgán tyto osoby
nevyrozumí, pokud by to bylo spojeno s neúměrnými obtížemi nebo náklady.“.
20. § 68 zní:
„§ 68
(1) Přestupky podle § 49 odst. 1 písm. b) a § 49
odst. 2, přestupky podle § 50 a přestupky podle
§ 125c odst. 1 písm. h) zákona o silničním provozu
spáchané mezi osobami blízkými, jakož i přestupky
podle § 49 odst. 1 písm. a) se projednávají jen na
návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce
nebo opatrovníka (dále jen „navrhovatel“).
(2) Přestupky podle § 49 odst. 1 písm. b) a § 49
odst. 2 spáchané mezi osobami blízkými se projednávají i bez návrhu, jestliže je postiženou osobou
dítě mladší 15 let.
(3) U přestupku, který lze projednat na návrh,
lze návrh podat příslušnému správnímu orgánu nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel
dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. V návrhu musí být
uvedeno, kdo je postiženou osobou, koho navrhovatel označuje za pachatele a kde, kdy a jakým způsobem měl být přestupek spáchán.
(4) Vyjde-li v řízení o přestupku zahájeném na
návrh podle odstavce 1 najevo, že skutek nebyl spáchán mezi osobami blízkými, pokračuje se v řízení
z moci úřední. Správní orgán o této skutečnosti
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a o tom, že v pokračujícím řízení není navrhovatelem, vyrozumí toho, kdo podal návrh.“.
21. § 69 zní:
„§ 69
Správní orgán příslušný k projednávání přestupku podle § 47 odst. 1, § 49 nebo § 50 si po zahájení řízení o těchto přestupcích nebo před vydáním příkazu o uložení pokuty, pokud je prvním
úkonem v řízení, nebo před rozhodnutím o uložení
pokuty v blokovém řízení opatří opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů (dále jen „evidence
přestupků“) týkající se obviněného z přestupku.“.
22. V § 72 se na konci písmene b) doplňují slova
„nebo osoba, které byla přestupkem způsobena nemajetková újma“.
23. V § 76 odst. 1 se za písmeno j) vkládají nová
písmena k) až m), která znějí:
„k) v řízení o návrhu podle § 68 odst. 1 byl návrh
podán opožděně,
l) v řízení o návrhu podle § 68 odst. 1 byl návrh
podán osobou, která nebyla k podání návrhu
oprávněna,
m) v řízení z moci úřední vyšlo najevo, že jde o přestupek, který lze projednat jen na návrh podle
§ 68 odst. 1,“.
Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena n) a o).
24. V § 76 odstavec 3 zní:
„(3) Správní orgán zastaví řízení podle odstavce 1 písm. a), b), c), j) a k) rozhodnutím ve věci.
V ostatních případech zastavení řízení se usnesení
pouze poznamená do spisu a účastníci se o tom vyrozumějí.“.
25. V § 77 se za slova „vyslovení viny,“ vkládají
slova „formu zavinění,“.
26. § 80 včetně nadpisu zní:
„§ 80
Doručování
Doručuje-li správní orgán písemnosti v řízení
veřejnou vyhláškou, vyvěsí na úřední desce pouze
oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost.“.
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27. V § 84 odst. 2 se za slovo „Proti“ vkládají
slova „rozhodnutí o“.
28. V § 84 odstavec 4 zní:
„(4) V blokovém řízení nelze projednat přestupek, který lze projednat jen na návrh. V blokovém
řízení rovněž nelze projednat přestupek, je-li spáchán opakovaně (§ 91a) a za spáchání takového přestupku se ukládá vyšší sankce.“.
29. V § 85 se doplňují odstavce 5 a 6, které
znějí:
„(5) Přezkumné řízení, v němž bude přezkoumáváno rozhodnutí o uložení pokuty v blokovém
řízení, lze zahájit nejpozději do 6 měsíců od právní
moci tohoto rozhodnutí.
(6) Podnět k provedení přezkumného řízení
podaný po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 5 vyřizuje správní orgán, který rozhodl o uložení pokuty
v blokovém řízení. Skutečnost, že přezkumné řízení
nelze zahájit, sdělí správní orgán účastníkovi řízení
jen v případě, že o vyrozumění požádal, a to ve lhůtě
30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel.“.
30. V § 86 písmeno a) včetně poznámky pod
čarou č. 20 zní:
„a) orgány Policie České republiky přestupky ve
státní správě podle § 23 odst. 1 písm. a), f) až
i), § 24 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 1, § 42
odst. 1, § 44, 44a, jakož i podle § 46, pokud
k nim došlo na úseku státní správy v jejich působnosti nebo na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupky
proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1
písm. b) až e) a g), § 48, přestupky proti občanskému soužití podle § 49, přestupky proti majetku podle § 50 a další přestupky, pokud tak
stanoví jiný právní předpis20),
20

) Například zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.“.

31. V § 86 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) orgány Vojenské policie přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle
zákona o silničním provozu, proti pořádku ve
státní správě podle § 23 odst. 1 písm. d), f), g),
§ 30 odst. 1, § 42 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. b),
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jakož i podle § 46, pokud k nim došlo na úseku
státní správy v jejich působnosti nebo na úseku
ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupky proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. b) až e) a § 48, přestupky
proti občanskému soužití podle § 49, proti majetku podle § 50 a přestupky podle § 51 zákona
o Vojenské policii,“
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).
32. V § 87 odst. 2 se slova „obviněný z přestupku je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo
jeho způsobilost k právním úkonům je omezena“
nahrazují slovy „je svéprávnost obviněného z přestupku omezena“.
33. Za § 87 se vkládají nové § 88 a 88a, které
včetně nadpisů znějí:
„§ 88
Postup při zápisu do evidence přestupků
(1) Údaje do evidence přestupků zapisuje
správní orgán, který o přestupku rozhodoval v posledním stupni, prostřednictvím elektronického formuláře, jehož podobu zveřejní Rejstřík trestů způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem
umožňujícím dálkový přístup, kterou spravuje Rejstřík trestů.
(2) V případě, kdy o uložení pokuty v blokovém řízení rozhodovala obecní policie, provádí zápis
obecní úřad; obecní policie sdělí obecnímu úřadu
údaje pro provedení zápisu do pěti dnů ode dne uložení pokuty v blokovém řízení; v hlavním městě
Praze a ve statutárních městech provádí zápis městská policie.
(3) Zápis údajů do evidence přestupků se provede nejpozději do pěti pracovních dnů od nabytí
právní moci rozhodnutí o přestupku nebo ode dne,
kdy příslušný správní orgán obdržel podklad pro
provedení zápisu. Záznam se provede ke dni nabytí
právní moci rozhodnutí nebo uložení blokové pokuty.
§ 88a
Námitkové řízení
(1) Domnívá-li se fyzická osoba, že údaje ve-
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dené v evidenci přestupků o její osobě nejsou v souladu s provedeným řízením o přestupku anebo s rozhodnutím soudu, který rozhodl o žalobě proti rozhodnutí o přestupku, může podat u správního
orgánu, který zápis provedl, námitku.
(2) Zjistí-li správní orgán, který zápis do evidence přestupků provedl, že námitka je oprávněná,
údaje v evidenci přestupků bezodkladně opraví
a osobu, která námitku podala, o tom vyrozumí; jinak rozhodne o neoprávněnosti námitky.“.
34. Za § 90 se vkládají nové § 91 a 91a, které
znějí:
„§ 91
V evidenci přestupků se evidují pravomocná
rozhodnutí o přestupcích na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30, na
úseku zemědělství a myslivosti podle § 35 odst. 1
písm. c) a f), na úseku obrany České republiky podle
§ 43, proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1,
proti občanskému soužití podle § 49 a proti majetku
podle § 50.
§ 91a
Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže ode
dne nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do
jeho spáchání neuplynulo dvanáct měsíců.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení o přestupcích, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se dokončí podle zákona č. 200/1990 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.
2. Do evidence přestupků vedené Rejstříkem
trestů se zapisují pravomocná rozhodnutí o přestupcích uvedených v § 91 zákona č. 200/1990 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud ke spáchání přestupku došlo ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Ustanovení § 20 zákona č. 200/1990 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o přerušení běhu lhůty zahájením řízení se
použije pouze u přestupků spáchaných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
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ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. III
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve
znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006
Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007
Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007
Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 306/2009
Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 420/2011
Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb.
a zákona č. 105/2013 Sb., se mění takto:
1. Nadpis části první zní: „OBECNÁ USTANOVENÍ“.
2. V § 2 odst. 1 větě druhé se za slovo „evidence“ vkládají slova „Rejstříku trestů“.
3. V § 2 odstavec 2 zní:
„(2) Rejstřík trestů dále vede evidenci osob,
které byly pravomocně uznány vinnými spácháním
přestupku, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a osob uvedených v § 10 odst. 1 zákona o přestupcích, které byly pravomocně uznány vinnými
spácháním jednání majícího znaky takového přestupku. Součástí evidence přestupků nejsou údaje
o pravomocných rozhodnutích o jednáních majících
znaky přestupku, kterých se dopustil příslušník
zpravodajských služeb České republiky, nebo příslušník Policie České republiky vybraný v zájmu
plnění závažných úkolů Policie České republiky ministrem vnitra. Pro účely vydávání opisu z evidence
přestupků je Rejstřík trestů oprávněn ověřovat přesnost osobních údajů.“.
4. V § 2 odstavec 3 zní:
„(3) Rejstřík trestů se pro účely přístupu do
informačních systémů veřejné správy považuje za
orgán, který se spolupodílí na vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů.“.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
5. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.
6. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:
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„§ 2a
(1) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) adresa místa pobytu,
c) datum, místo a okres narození; u fyzické osoby,
která se narodila v cizině, datum, místo a stát,
kde se narodila,
d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky datum úmrtí, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li
vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden
jako den smrti nebo den, který fyzická osoba
prohlášená za mrtvého nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti z informačního systému evidence obyvatel
tyto údaje o státních občanech České republiky a bývalých státních občanech, kteří pozbyli státní občanství České republiky:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u občana, který
se narodil v cizině, datum narození, místo a stát,
kde se občan narodil,
c) pohlaví,
d) rodné číslo,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti
podle jiného právního předpisu,
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum
ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
h) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména,
příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li
opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum,
místo a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,
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i) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný
zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte
právnická osoba, název a adresa sídla,
j) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření
manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho
z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
k) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti registrovaného partnerství
nebo o neexistenci registrovaného partnerství,
datum zániku registrovaného partnerství smrtí
jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o zrušení registrovaného partnerství,
l) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
manžela nebo registrovaného partnera; je-li
manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo
registrovaného partnera a datum jeho narození,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení
dítěte a datum jeho narození,
n) o osvojenci údaje v rozsahu
1. stupeň osvojení,
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2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,
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sobnosti z informačního systému evidence občanských průkazů tyto údaje:

3. původní a nové rodné číslo osvojence,

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

4. datum, místo a okres narození,

b) rodné číslo,

5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli
nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození osvojitele,

c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,

6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo
přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly
účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za
nezvěstného,
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, poskytne se
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území
k úmrtí došlo,

d) číslo, popřípadě série občanského průkazu,
e) datum vydání a datum převzetí občanského
průkazu,
f) označení úřadu, který občanský průkaz vydal,
g) datum skončení platnosti občanského průkazu,
h) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených,
zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, nebo
zničení občanského průkazu,
i) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu,
doba jejich platnosti a označení úřadu, který je
vydal.
(6) Rejstřík trestů využívá pro výkon působnosti z informačního systému evidence cestovních
dokladů tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo,

q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který občan prohlášený za mrtvého
nepřežil,

b) místo a okres narození, v případě narození v cizině stát narození,

r) záznam o poskytnutí údajů.

d) datum vydání cestovního dokladu,

(3) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti z informačního systému evidence obyvatel
tyto údaje o cizincích, kteří jsou obyvateli:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) rodné číslo; pokud nebylo přiděleno, datum narození.
(4) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti z registru rodných čísel:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
e) datum převzetí cestovního dokladu,
f) datum skončení platnosti cestovního dokladu,
g) označení orgánu, který cestovní doklad vydal,
h) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech číslo, druh, datum vydání
a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení.
(7) Rejstřík trestů využívá pro výkon působnosti z informačního systému cizinců tyto údaje:

b) rodné číslo,

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

c) v případě změny rodného čísla původní rodné
číslo,

b) datum narození,

d) den, měsíc a rok narození,
e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.
(5) Rejstřík trestů využívá pro výkon své pů-

c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že
se cizinec narodil na území České republiky,
místo a okres narození,
e) rodné číslo,

Strana 2406

Sbírka zákonů č. 204 / 2015

f) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j) omezení svéprávnosti,
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jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce
nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození,
q) o osvojenci, pokud je cizincem,
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,

k) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn
vstup na území České republiky,

3. původní a nové rodné číslo osvojence,

l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství
smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který manžel prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

5. rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli
nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození
osvojitele,

m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti registrovaného partnerství
nebo o neexistenci registrovaného partnerství,
datum zániku registrovaného partnerství smrtí
jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o zrušení registrovaného partnerství,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo
registrovaného partnera a jeho rodné číslo; je-li
manžel nebo registrovaný partner cizinec, který
nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození,
o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud
je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že
dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky,
popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud
jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že

4. datum, místo a stát narození,

6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo
přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě
jménech, příjmení a datu narození,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly
účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za
nezvěstného,
s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, stát, na jehož území
k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého
nepřežil,
u) jméno, popřípadě jména, příjmení
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území České republiky
nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného
orgánu svěřen do náhradní rodinné péče,
nebo který byl cizincem s oprávněním k pobytu na území České republiky nebo jeho
manželem osvojen anebo jehož poručníkem
nebo manželem jeho poručníka je cizinec,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez
ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat,
jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s oprávněním k pobytu na území České
republiky,
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4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii
nebo takovým příbuzným manžela občana
Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná
ochrana podle zvláštního právního předpisu,
a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození.
(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, informačního systému evidence občanských průkazů, informačního systému evidence cestovních dokladů nebo
z informačního systému cizinců pouze, pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav. Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy
jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Správci informačních systémů poskytují
Rejstříku trestů potřebnou součinnost.
(9) Údaje podle odstavců 1 až 7 se poskytují
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Došlo-li ke změně údajů
uvedených v odstavcích 1 až 7, poskytují se Rejstříku
trestů i údaje o těchto změnách, a to včetně dat, ke
kterým tyto změny nastaly.
(10) Rejstřík trestů může údaje poskytnuté mu
podle odstavců 1 až 7 pro účely plnění úkolů podle
tohoto zákona dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté
údaje nejsou správné; o zjištění nepřesného údaje
Rejstřík trestů neprodleně informuje Ministerstvo
vnitra nebo Policii České republiky, které po prověření údaj opraví, doplní nebo zlikvidují.“.
7. Za § 2a se vkládají označení a nadpis nové
části druhé, které znějí:

„Č Á S T D R U H Á
EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ“.
Dosavadní části druhá až čtvrtá se označují jako části
třetí až pátá.
8. Za nadpis části druhé se vkládají označení
a nadpis nové hlavy I, které znějí:
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„H L A V A I
OBSAH EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ“.
9. V části druhé se za nadpis hlavy I vkládá
nový § 2b, který zní:
„§ 2b
Součástí evidence Rejstříku trestů je evidence
a) odsouzení,
b) podmíněného zastavení trestního stíhání,
c) podmíněného odložení návrhu na potrestání,
d) narovnání a
e) odstoupení od trestního stíhání.“.
10. V § 3 se odstavec 4 včetně poznámek pod
čarou č. 1c až 1e zrušuje.
11. V § 5 se slova „ , v § 4 odst. 2 a 3 a v § 4a
odst. 3“ zrušují.
12. § 6a se včetně poznámky pod čarou č. 2c
zrušuje.
13. § 7 se zrušuje.
14. V § 9a se věta první zrušuje.
15. V § 9a se za slovo „evidence“ vkládají slova
„podmíněného odložení návrhu na potrestání“.
16. Označení a nadpis části třetí se zrušují a dosavadní části čtvrtá a pátá se označují jako části třetí
a čtvrtá.
17. Za § 9a se vkládají označení a nadpis nové
hlavy II, které znějí:
„H L A V A I I
OPIS, VÝPIS A JINÉ INFORMACE
Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ“.
18. V § 10 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4
a 5.
19. V § 10 odst. 4 se věta první nahrazuje větami „V opise se uvádějí všechny údaje o každém
odsouzení osoby, které se opis týká, a všechny údaje
o průběhu výkonu trestů a ochranných opatření,
včetně údajů o odsouzeních cizozemskými a mezinárodními soudy, na která se hledí jako na odsouzení
soudy České republiky. V opise se uvádějí i údaje
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o zahlazení odsouzení fyzické osoby nebo o zániku
účinků odsouzení právnické osoby.“.
20. Za § 11a se vkládá nový § 11aa, který včetně
poznámky pod čarou č. 9 zní:
„§ 11aa
(1) Žádost o výpis týkající se žadatele lze taktéž
podat prostřednictvím portálu veřejné správy9) datovou zprávou s ověřenou totožností žadatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
Po ověření skutečností uvedených v § 11 odst. 2 zašle správce portálu veřejné správy Rejstříku trestů
žádost o výpis v elektronické podobě podepsanou
uznávaným elektronickým podpisem nebo označenou uznávanou elektronickou značkou podle zvláštního právního předpisu5). Stejným způsobem mu zašle Rejstřík trestů výpis podepsaný uznávaným elektronickým podpisem5) neprodleně po doručení žádosti; to neplatí, je-li zapotřebí pro účely vydání
výpisu dále prověřit totožnost žadatele, zejména porovnáním údajů v žádosti o výpis s údaji vedenými
v základním registru obyvatel, nebo nemůže-li Rejstřík trestů neprodleně po doručení žádosti vyhotovit přílohu výpisu podle § 13 odst. 2 nebo 3. O takové skutečnosti Rejstřík trestů neprodleně vyrozumí správce portálu veřejné správy, který mu žádost zaslal, a uvede předpokládaný termín vydání
výpisu.
(2) Správce portálu veřejné správy zašle výpis
v elektronické podobě žadateli do jeho datové
schránky. Je-li pro účely vydání výpisu zapotřebí
prověřit totožnost žadatele podle odstavce 1 nebo
nelze-li neprodleně vyhotovit přílohu výpisu podle
§ 13 odst. 2 nebo 3, správce portálu veřejné správy
tuto skutečnost sdělí žadateli a v návaznosti na předpokládaný termín vydání výpisu mu oznámí, kdy
mu jej zašle do jeho datové schránky.
(3) Správce portálu veřejné správy využívá pro
výkon své působnosti podle tohoto zákona údaje
uvedené v § 2a odst. 1 písm. a) až c) a e), § 2a odst. 2
písm. a) až e) a § 2a odst. 7 písm. a) až f). Ustanovení
§ 2a odst. 8 a 9 se použijí přiměřeně.
9

) § 6f zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.“.

21. V § 11b odst. 1 a 2 se slovo „šesti“ nahrazuje slovem „dvou“.
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22. V § 11b se na konci textu odstavců 1 a 2
doplňují slova „anebo v podobě dokumentu vytvořeného z žádosti v listinné podobě autorizovanou
konverzí dokumentů nebo jiným postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu, čitelnost dokumentu a bezpečnost
procesu převedení“.
23. V 11b se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Správce portálu veřejné správy vede evidenci žádostí o výpis podaných podle § 11aa, a to
v elektronické podobě. V evidenci se provede záznam o datu a času podání žádosti o výpis a o tom,
kdo o výpis žádá.“.
24. V § 13 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ , pokud je tento jiný členský stát Evropské
unie Rejstříku trestů zašle“.
25. V § 13 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „a pokud je tento jiný členský stát Evropské
unie Rejstříku trestů zašle“.
26. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách, které se uvádějí ve výpisu, jsou
veřejně přístupné.“.
27. V § 14 se slova „a za nahlédnutí do opisu
podle § 10 odst. 4“ zrušují.
28. V § 15 odst. 2 se slova „ , jeho obsahu
včetně obsahu jeho příloh, záznam o datu a času
umožnění nahlédnout do opisu podle § 10, 11, 11a
a 12“ nahrazují slovy „a jeho obsahu, včetně obsahu
jeho příloh, podle § 10, 11, 11a, 11aa a 12“.
29. V § 15 se na konci odstavce 2 doplňují věty
„V evidenci se dále provede záznam o datu, času
a důvodu zpracování osobních údajů obsažených
v evidenci Rejstříku trestů a údaje o osobě, která
osobní údaje zpracovala. Záznamy podle věty první
a druhé, včetně záznamů o obsahu vydaného opisu
nebo výpisu a obsahu jeho příloh, se v evidenci vedou po dobu 10 let ode dne jejich provedení.“.
30. V § 15a odst. 1 závěrečné části ustanovení se
za slova „nad zpracováním osobních údajů podle
zvláštního právního předpisu“ vkládají slova „anebo
s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu oprávněnému orgánu za účelem poskytnutí evidenční ochrany nebo zpravodajským službám“.
31. V § 15a se na konci odstavce 2 doplňuje
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věta „Bylo-li písemné prohlášení, na základě kterého
došlo k znepřístupnění záznamu o poskytnutí údajů
podle odstavce 1, uplatněno podle odstavce 3 i v dalších registrech nebo informačních systémech, platí
oznámení podle věty první i pro tyto registry a informační systémy.“.
32. V § 15a se doplňují odstavce 3 až 5, které
znějí:
„(3) Pokud Rejstřík trestů ověřuje přesnost
osobních údajů v registrech a informačních systémech uvedených v § 2a, platí písemné prohlášení,
na základě kterého došlo k znepřístupnění záznamu
o poskytnutí údajů podle odstavce 1, i v těchto registrech a informačních systémech, pokud to registry
a informační systémy umožňují.
(4) Prohlášení a oznámení podle odstavců 1 a 2
mohou být zaslána i elektronickými prostředky.
(5) Na žádost Policie České republiky nebo
Ministerstva vnitra vydá Rejstřík trestů za účelem
poskytnutí evidenční ochrany informace o vydání
výpisu nebo opisu, včetně informace, na čí žádost
se tak stalo. Informace podle věty první a žádosti
o jejich vydání se předávají v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
33. § 16 zní:
„§ 16
Žádosti o opis nebo výpis se podávají prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem
umožňujícím dálkový přístup nebo na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní Rejstřík trestů způsobem
umožňujícím dálkový přístup.“.
34. V § 16a odst. 1 se slova „a o nahlédnutí do
opisu“ zrušují.
35. V § 16a odst. 2 se slova „ , a podle povahy
žádosti“ nahrazují slovy „a výpis jí zašle v listinné
podobě; na žádost této osoby jí pro informaci zašle
výpis i v elektronické podobě.“ a písmena a) a b) se
zrušují.
36. V § 16c se na konci odstavce 3 doplňují věty
„V úschovně dokumentace se dále provede záznam
o datu, času a důvodu zpracování osobních údajů
obsažených v úschovně dokumentace a údaje
o osobě, která osobní údaje zpracovala. Záznamy
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podle věty první a druhé se v úschovně dokumentace
uchovávají po dobu 10 let ode dne jejich provedení.“.
37. Označení a nadpis části třetí se zrušují a dosavadní část čtvrtá se označuje jako část třetí.
38. Za § 16c se vkládají označení a nadpis nové
hlavy III, které znějí:
„H L A V A I I I
PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
O ODSOUZENÍCH S ČLENSKÝMI STÁTY
EVROPSKÉ UNIE”.
39. V § 16e odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.
40. V § 16g odst. 2 a 3 se slova „§ 11 nebo 11a“
nahrazují slovy „§ 11, 11a nebo 11aa“.
41. Za část druhou se vkládá nová část třetí,
která včetně nadpisu zní:
„Č Á S T T Ř E T Í
EVIDENCE PŘESTUPKŮ
§ 16i
(1) V evidenci přestupků se evidují údaje o pravomocných rozhodnutích o přestupku, kterými byla
vyslovena vina, o nichž tak stanoví zvláštní právní
předpis, a o jednání majícím znaky takového přestupku. V evidenci se dále evidují údaje o rozhodnutích majících odkladný účinek ve vztahu k rozhodnutím podle věty první.
(2) Evidence přestupků obsahuje tyto údaje
o rozhodnutí o přestupku nebo o jednání majícím
znaky přestupku (dále jen „přestupek“):
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení pachatele přestupku,
b) místo a okres narození pachatele přestupku;
u pachatele přestupku, který se narodil v cizině,
místo a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo nebo datum narození, pokud pachatel přestupku nemá rodné číslo,
d) státní občanství pachatele přestupku,
e) právní kvalifikaci přestupku, včetně formy zavinění; v případě blokového řízení se uvede, že
byl přestupek spáchán z nedbalosti, nejde-li
o přestupek, u něhož zákon vyžaduje úmyslné
zavinění,
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f) druh a výměru sankce, popřípadě ochranného
opatření, bylo-li uloženo,

a o jeho obsahu, a údaj o tom, na čí žádost se tak
stalo, a

g) údaje o výkonu sankce zákazu činnosti a zákazu
pobytu, pokud byla uložena,

c) datu, času a důvodu zpracování osobních údajů
obsažených v evidenci přestupků a údaje
o osobě, která osobní údaje zpracovala.

h) označení a sídlo správního orgánu, který projednal přestupek v prvním stupni a v odvolacím
řízení,
i) číslo jednací rozhodnutí o přestupku v prvním
stupni a v odvolacím řízení, datum jeho vydání
a nabytí právní moci,
j) označení a sídlo správního orgánu a jméno a příjmení nebo služební nebo identifikační číslo
oprávněné úřední osoby, která projednala přestupek v blokovém řízení, datum uložení blokové pokuty, evidenční číslo pokutového bloku
nebo bloku na pokutu na místě nezaplacenou,
k) označení a sídlo správního orgánu, který pravomocně rozhodl v přezkumném řízení o rozhodnutí o přestupku, pokud došlo ke změně údajů
podle písmene e) nebo f), a číslo jednací tohoto
rozhodnutí, datum jeho vydání a nabytí právní
moci,
l) označení a sídlo správního orgánu, který na základě obnovy řízení o přestupku pravomocně
rozhodl v novém řízení, pokud v novém řízení
došlo ke změně údajů podle písmene e) nebo f),
a číslo jednací tohoto rozhodnutí, datum jeho
vydání a nabytí právní moci,
m) označení a sídlo soudu, který rozhodl o žalobě
proti rozhodnutí o přestupku, pokud došlo ke
změně údajů podle písmene e) nebo f), a číslo
jednací tohoto rozhodnutí, datum jeho vydání
a nabytí právní moci,
n) označení a sídlo správního orgánu nebo soudu,
který vydal rozhodnutí mající odkladný účinek
ve vztahu k rozhodnutím evidovaným podle
odstavce 1 věty první, a číslo jednací tohoto
rozhodnutí, datum jeho vydání a nabytí právní
moci,
o) označení a sídlo orgánu a jméno, příjmení
a funkci nebo služební nebo identifikační číslo
oprávněné úřední osoby, která zápis do evidence přestupků provedla.
(3) V evidenci přestupků se dále vedou údaje o
a) datu zápisu pravomocného rozhodnutí o přestupku a jeho změnách,
b) datu a času vydání opisu z evidence přestupků

§ 16j
(1) Rejstřík trestů vydá opis z evidence přestupků na základě žádosti
a) správnímu orgánu oprávněnému projednat přestupek pro účely jeho projednání,
b) orgánu činnému v trestním řízení,
c) národnímu členovi Eurojustu pro účely plnění
úkolů v Eurojustu,
d) soudu pro účely soudního řízení,
e) státnímu zastupitelství pro účely jiného než
trestního řízení,
f) Ministerstvu spravedlnosti
1. pro účely řízení o stížnosti pro porušení zákona a o žádosti o milost,
2. pro provádění jiných úkonů trestního řízení,
pokud je k nim příslušné podle zákona upravujícího mezinárodní justiční spolupráci ve
věcech trestních nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika
vázána,
3. jedná-li ve věcech týkajících se činnosti Rejstříku trestů před soudem nebo zastupuje-li
Českou republiku při vyřizování stížností na
porušení Úmluvy o ochraně lidských práv
a základních svobod a jejích Protokolů, týkajících se činnosti Rejstříku trestů,
g) Kanceláři prezidenta republiky pro účely
1. řízení o žádosti o milost,
2. jmenování nebo podání návrhu na jmenování
do funkce prezidentem republiky.
(2) Žádost o opis z evidence přestupků se podává prostřednictvím elektronické aplikace přístupné
způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo na
formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní
předpis. Podobu formuláře zveřejní Rejstřík trestů
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Opisy z evidence přestupků a žádosti o ně
se předávají v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo označené
uznávanou elektronickou značkou, a to způsobem
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umožňujícím dálkový přístup. Není-li tento způsob
předávání možný, předávají se opisy z evidence přestupků a žádosti o ně jiným způsobem umožňujícím
ověřit jejich pravost. Opis z evidence přestupků vydá
Rejstřík trestů bez zbytečného odkladu.
(4) V opise z evidence přestupků se uvádějí
údaje o všech pravomocných rozhodnutích o přestupku podle § 16i odst. 2, jimiž byla vyslovena vina
osoby, které se opis týká. Je-li obsahem evidence
přestupků rozhodnutí mající odkladný účinek ve
vztahu k rozhodnutí o přestupku, údaje o tomto
rozhodnutí o přestupku se po dobu trvání odkladného účinku v opise z evidence přestupků neuvádějí.
(5) Na omezení práva na informace o zpracování osobních údajů fyzické osoby podle zákona
upravujícího ochranu osobních údajů se § 15a
odst. 1 až 4 užije obdobně.
(6) Na žádost Policie České republiky nebo
Ministerstva vnitra vydá Rejstřík trestů za účelem
poskytnutí evidenční ochrany informace o vydání
opisu z evidence přestupků, včetně informace, na čí
žádost se tak stalo. Informace podle věty první a žádosti o jejich vydání se předávají v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(7) Opis z evidence přestupků je veřejnou listinou.
§ 16k
(1) Údaje obsažené v evidenci přestupků se vyřazují z evidence po uplynutí 5 let ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí o přestupku, kterým se pro
tyto účely rozumějí i rozhodnutí o přestupku v přezkumném řízení a rozhodnutí soudu o žalobě ve
správním soudnictví. Údaje o pravomocném rozhodnutí o přestupku se z evidence přestupků vyřadí
též, je-li toto rozhodnutí zrušeno rozhodnutím
správního orgánu nebo soudu.
(2) Údaje vyřazené podle odstavce 1 a údaje
o zrušených pravomocných rozhodnutích o přestupku se ukládají v úschovně dokumentace. Údaje podle
věty první se poskytnou na písemnou žádost osobě,
které se týkají, soudu a Ministerstvu spravedlnosti
pro účely rozhodování o nároku na náhradu škody
způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Jinému orgánu se tyto
údaje poskytnou, pokud tak stanoví zvláštní právní
předpis.

Strana 2411

(3) V úschovně dokumentace se provede záznam o datu a času poskytnutí údajů uvedených
v odstavci 2 a dále se uvede, na čí žádost se tak stalo.
V úschovně dokumentace se dále provede záznam
o datu, času a důvodu zpracování osobních údajů
obsažených v úschovně dokumentace a údaje
o osobě, která osobní údaje zpracovala.
(4) Údaje uložené v úschovně dokumentace podle odstavce 2 se uchovávají 10 let od jejich uložení.
Údaje uložené v úschovně dokumentace podle odstavce 3 se uchovávají po dobu stanovenou ve větě
první prodlouženou o rok.“.
Dosavadní část třetí se označuje jako část čtvrtá.
42. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který zní:
„§ 17a
Ministerstvo spravedlnosti vydá vyhlášku k provedení § 16 a § 16j odst. 2.“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV
Příloha zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 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. 261/2007 Sb., zákona
č. 269/2007 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. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona
č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona
č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona
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č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona
č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona
č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona
č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona
č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona
č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona
č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona
č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona
č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona
č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona
č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona
č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona
č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona
č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona
č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona
č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona
č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona
č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona
č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona
č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014
Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb.,
zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona
č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona
č. 81/2015 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., se mění
takto:
1. V položce 2 se písmeno c) zrušuje.
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ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o hornické činnosti
Čl. V
V § 44 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 184/2011 Sb., se
doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Přestupky podle odstavce 1 písmene c)
až f) se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.“.
Čl. VI
Přechodné ustanovení
Do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů se zapisují pravomocná rozhodnutí o přestupcích
uvedených v zákoně č. 61/1988 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud
ke spáchání přestupku došlo ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o obecní policii
Čl. VII
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 494/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona
č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 4b odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slovo „přestupku“ vkládají slova „nebo jednání,
které má znaky přestupku22)“.
Poznámka pod čarou č. 22 zní:

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

„22) § 10 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů.“.

2. V položce 2 oddílu „osvobození“ bodě 2 se
slova „písmene d)“ nahrazují slovy „písmene c)“.

2. V § 4b odst. 1 písmeno g) včetně poznámky
pod čarou č. 7 zní:
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„g) podle zákona o zbraních7), nebo
7

) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
(zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 4b odst. 1 závěrečné části ustanovení se
za slovo „přestupek“ vkládají slova „nebo které má
znaky přestupku“.
4. V § 4b odstavec 2 zní:
„(2) Podmínka opakovaného uznání vinným
z přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku
podle odstavce 1, je splněna, jestliže rozhodnutí
o odpovědnosti za některý z přestupků uvedených
v odstavci 1 nebo za jednání, které má znaky takového přestupku, nabude právní moci před uplynutím
3 let ode dne, kdy nabylo právní moci jiné rozhodnutí o odpovědnosti za některý z těchto přestupků
spáchaný týmž pachatelem nebo za jednání, které má
znaky některého z těchto přestupků, spáchané týmž
pachatelem.“.
5. V § 4b se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Obec je oprávněna vyžádat si k ověření pravdivosti
tohoto čestného prohlášení opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.“.
6. V § 4b se na konci textu odstavce 6 doplňují
slova „nebo jednání, které má znaky přestupku“.
7. V § 11a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) Rejstříku trestů, a to z evidence přestupků.“.
8. V § 11a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho
trvání.“.
9. V § 11a odst. 3 se věta poslední zrušuje.
10. V § 11a se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho
trvání.“.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o České národní bance
Čl. VIII
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve
znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb.,
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zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001
Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,
zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona
č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona
č. 295/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona
č. 156/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona
č. 92/2011 Sb., zákona č. 136/2011 Sb., zákona
č. 139/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 227/2013 Sb. a zákona
č. 135/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 44b odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:
„e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,“.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).
2. V § 44b se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:
„g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, datum, místo a stát, na
jehož území k úmrtí došlo,
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.“.
3. V § 44b se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f), g) a h), která
znějí:
„f) rodné číslo, bylo-li přiděleno,
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, stát, na jehož území
k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.“.
4. V § 44b odst. 7 větě první se za slova „výpis
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z evidence Rejstříku trestů“ vkládají slova „a opis
z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů“.
5. V § 44b odst. 7 větě druhé se za slova „opisu
z evidence Rejstříku trestů“ vkládají slova „a opisu
z evidence přestupků“ a za slova „opis z evidence
Rejstříku trestů“ se vkládají slova „a opis z evidence
přestupků“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o výkonu vazby
Čl. IX
V § 23b zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu
vazby, ve znění zákona č. 208/2000 Sb., se doplňuje
odstavec 3, který zní:
„(3) Rozhodnutí o jednání, které má znaky přestupku zapisovaného do evidence přestupků vedené
Rejstříkem trestů, se zapíše po nabytí právní moci do
této evidence. Na postup při zápisu do evidence přestupků a postup při uplatňování námitek proti jejímu
obsahu se použijí obdobně ustanovení zákona o přestupcích.“.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o zpravodajských službách
Čl. X
V § 11 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských
službách, ve znění zákona č. 53/2004 Sb., zákona
č. 80/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 170/2013 Sb. a zákona č. 186/2013 Sb., odstavec 3
zní:
„(3) Rejstřík trestů vydá zpravodajské službě
na její žádost opis nebo výpis z evidence Rejstříku
trestů a opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem
trestů a informace o vydání výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů nebo opisu z evidence přestupků, včetně informace, na čí žádost se tak stalo.
Žádost o vydání opisu nebo výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo opisu z evidence přestupků, žádost o informace a opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů nebo opis z evidence přestupků se předávají v listinné podobě nebo v elektronické podobě,
a to způsobem umožňujícím dálkový přístup; jiné
informace, než je opis nebo výpis z evidence Rej-
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stříku trestů nebo opis z evidence přestupků, předá
Rejstřík trestů v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.“.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody
Čl. XI
V § 55 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu
odnětí svobody a o změně některých souvisejících
zákonů, se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Rozhodnutí o jednání, které má znaky přestupku zapisovaného do evidence přestupků vedené
Rejstříkem trestů, se zapíše po nabytí právní moci do
této evidence. Na postup při zápisu do evidence přestupků a postup při uplatňování námitek proti jejímu
obsahu se použijí obdobně ustanovení zákona o přestupcích.“.
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. XII
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve
znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002
Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 309/2002
Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005
Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008
Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009
Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010
Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011
Sb., zákona č. 122/2012 Sb. a zákona č. 332/2014
Sb., se mění takto:
1. V § 51 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Projednává-li orgán s kázeňskou pravomocí jako
kázeňský přestupek jednání vojáka označené ve
zvláštním právním předpise jako přestupek zapisovaný do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů (dále jen „evidence přestupků“), opatří si po zahájení řízení opis z evidence přestupků týkající se
obviněného vojáka.“.
2. Za § 51 se vkládá nový § 51a, který včetně
nadpisu zní:
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„§ 51a
Zápis do evidence přestupků
Příslušný služební orgán zapisuje do evidence
přestupků rozhodnutí o jednání vojáka označeném
ve zvláštním právním předpise za přestupek, jedná-li
se o přestupek zapisovaný do evidence přestupků.
Na postup při zápisu pravomocného rozhodnutí
o jednání vojáka označeného za přestupek ve zvláštním právním předpise do evidence přestupků a postup při uplatňování námitek před služebním orgánem, který zápis do evidence přestupků provedl, se
použijí obdobně ustanovení zákona o přestupcích.
Orgán s kázeňskou pravomocí, který vydal rozhodnutí o jednání vojáka označeném za přestupek ve
zvláštním právním předpise, o této skutečnosti informuje do pěti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí
příslušný služební orgán, který rozhodnutí zapisuje
do evidence přestupků. Věta první se nepoužije na
rozhodnutí týkající se příslušníka Vojenského zpravodajství.“.
3. V § 152a odst. 1 se za slovo „části“ vkládají
slova „nebo v řízení podle § 51 odst. 2“.
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č. 375/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona
č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 101/2014
Sb., se mění takto:
1. V § 170a odst. 5 se slova „je oprávněn si vyžádat“ nahrazují slovy „si vyžádá“.
2. V § 170a odst. 6 úvodní části ustanovení se
za slova „z přestupku“ vkládají slova „nebo jednání,
které má znaky přestupku51)“.
Poznámka pod čarou č. 51 zní:
„51) § 10 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

3. V § 170a odstavec 7 zní:
„(7) Spolehlivost se prokazuje opisem z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů; ministerstvo si vyžádá opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby.“.
ČÁST DVANÁCTÁ

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o pobytu cizinců
Čl. XIII
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002
Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona
č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona

Změna zákona o Probační a mediační službě
Čl. XIV
V § 5 odst. 3 větě druhé zákona č. 257/2000 Sb.,
o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/
/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění zákona
č. 357/2011 Sb., se za slova „si opis z evidence Rejstříku trestů“ vkládají slova „a opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů“ a slova „a opis
z evidence Rejstříku trestů“ se nahrazují slovy
„a z evidence přestupků a opis z evidence Rejstříku
trestů a z evidence přestupků“.
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o myslivosti
Čl. XV
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
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zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona
č. 170/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb. a zákona č. 357/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 14 odst. 1 písm. i) se slova „zvláštního
právního předpisu,18)“ nahrazují slovy „tohoto zákona nebo zákona o přestupcích,“.
2. V § 63 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Přestupky podle odstavce 1 písm. b) spočívající v nesplnění nebo porušení povinností uvedených v § 14 odst. 1 písm. a) až d) a podle odstavce 2
se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem
trestů.
(6) Přestupek, který se podle odstavce 5 nebo
podle zákona o přestupcích zapisuje do evidence
přestupků a který byl projednán mysliveckou stráží
podle § 14 odst. 1 písm. i) v blokovém řízení, zapíše
do evidence přestupků orgán státní správy myslivosti, který mysliveckou stráž ustanovil; myslivecká
stráž sdělí orgánu státní správy myslivosti údaje pro
provedení zápisu do pěti dnů ode dne uložení pokuty v blokovém řízení.“.
Čl. XVI
Přechodné ustanovení
Do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů se zapisují pravomocná rozhodnutí o přestupcích
uvedených v zákoně č. 449/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud
ke spáchání přestupku došlo ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o zbraních
Čl. XVII
a
č.
č.
č.
č.
č.

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona
320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona
228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona
359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona
124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona

č.
č.
č.
č.
č.
č.
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274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb.,
41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb.,
375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb.,
167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb. a
281/2013 Sb., se mění takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V § 9 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Policie je oprávněna vyžádat si za účelem posouzení
podmínek pro udělení výjimky opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.“.
2. V § 17 odst. 3 se za slova „evidence Rejstříku
trestů“ vkládají slova „a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů“, slova
„takový doklad“ se nahrazují slovy „takové doklady“ a slovo „jej“ se nahrazuje slovem „je“.
3. V § 23 odst. 1 písm. c) úvodní části ustanovení se za slovo „přestupku“ vkládají slova „nebo
jednání, které má znaky přestupku25)“.
Poznámka pod čarou č. 25 zní:
„25) § 10 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 23 odst. 2 se za slovo „přestupku“ vkládají slova „nebo jednání, které má znaky přestupku,“.
5. V § 23 odstavec 3 zní:
„(3) Příslušný útvar policie je oprávněn vyžádat
si za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby
podle odstavce 1 písm. c) opis z evidence přestupků
vedené Rejstříkem trestů.“.
6. V § 24 odst. 2 se za slova „evidence Rejstříku
trestů“ vkládají slova „a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů“, slova
„takový doklad“ se nahrazují slovy „takové doklady“ a slovo „jej“ se nahrazuje slovem „je“.
7. V § 33 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Příslušný útvar policie je oprávněn vyžádat si za
účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby nebo
jejího odpovědného zástupce, nebo odpovědného
zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické
osoby podle odstavce 2 písm. c) opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.“.
8. V § 77a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
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„(2) Přestupky podle tohoto zákona se zapisují
do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.“.
Čl. XVIII
Přechodná ustanovení
1. Do evidence přestupků vedené Rejstříkem
trestů se zapisují pravomocná rozhodnutí o přestupcích uvedených v zákoně č. 119/2002 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
pokud ke spáchání přestupku došlo ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
2. Za účelem posouzení spolehlivosti fyzické
osoby podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 119/
/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je příslušný útvar policie oprávněn požádat obecní úřad nebo orgán státní báňské
správy o údaje o přestupcích spáchaných posuzovanou osobou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů
Čl. XIX
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona
č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona
č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona
č. 303/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 16 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:
„b) vyžádat opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů,“.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).
2. V § 51 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ , a to i v případě opakovaného jednání majícího znaky přestupku“.
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3. V § 186 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Služební funkcionář příslušný k projednání
jednání příslušníka, které má znaky přestupku zapisovaného do evidence přestupků vedené Rejstříkem
trestů, si po zahájení řízení o tomto jednání opatří
opis z evidence přestupků týkající se obviněného příslušníka.“.
Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 3 až 11.
4. Za § 189 se vkládá nový § 189a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 189a
Zápis do evidence přestupků
Služební funkcionář, který vydal rozhodnutí
o jednání, které má znaky přestupku zapisovaného
do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, je
po nabytí právní moci zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů. Na postup při zápisu
pravomocného rozhodnutí o jednání, které má
znaky přestupku, do evidence přestupků a postup
při uplatňování námitek před služebním funkcionářem, který zápis do evidence přestupků provedl, se
použijí obdobně ustanovení zákona o přestupcích.“.
5. V § 209 se slova „§ 186 odst. 9“ nahrazují
slovy „§ 186 odst. 10“.
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o rybářství
Čl. XX
V § 30 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství,
výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých
zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 104/
/2011 Sb. a zákona č. 237/2012 Sb., se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:
„(8) Přestupky podle odstavců 1 až 5 se zapisují
do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.
(9) Přestupek, který se podle odstavce 8 zapisuje do evidence přestupků a který byl projednán
rybářskou stráží podle § 16 písm. e) v blokovém řízení, do evidence přestupků zapíše rybářský orgán,
který rybářskou stráž ustanovil; rybářská stráž sdělí
rybářskému orgánu údaje pro provedení zápisu do
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pěti dnů ode dne uložení pokuty v blokovém řízení.“.
Čl. XXI
Přechodné ustanovení
Do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů se zapisují pravomocná rozhodnutí o přestupcích
uvedených v zákoně č. 99/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud
ke spáchání přestupku došlo ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. XXII
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění
zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 250/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 255/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 181/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění
takto:
1. V § 138 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) vyžadovat opis z evidence Rejstříku trestů11)
a z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů; žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku
trestů a z evidence přestupků a opis z evidence
Rejstříku trestů a z evidence přestupků se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup,“.
2. V § 140 odst. 4 písmeno g) zní:
„g) vyžadovat opis a výpis z evidence Rejstříku
trestů11) a opis z evidence přestupků; žádost
o vydání opisu nebo výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo opisu z evidence přestupků
a opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů
nebo opis z evidence přestupků se předávají
v listinné podobě, popřípadě elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.
3. V § 141 odst. 4 písmeno f) zní:
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„f) vyžadovat opis a výpis z evidence Rejstříku
trestů11) a opis z evidence přestupků; žádost
o vydání opisu nebo výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo opisu z evidence přestupků
a opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů
nebo opis z evidence přestupků se předávají
v listinné podobě, popřípadě elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XXIII
V § 90 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, ve znění zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se na konci
písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) vyžadovat opisy z evidence přestupků vedené
Rejstříkem trestů pro účely řízení o stanovení
výše nemocenského podle § 31 a o regresní náhradě podle § 126.“.
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o výkonu zabezpečovací detence
Čl. XXIV
V § 32 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Rozhodnutí o jednání, které má znaky přestupku zapisovaného do evidence přestupků vedené
Rejstříkem trestů, se zapíše po nabytí právní moci do
této evidence. Na postup při zápisu do evidence přestupků a postup při uplatňování námitek proti jejímu
obsahu se použijí obdobně ustanovení zákona o přestupcích.“.
ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o Vojenské policii
Čl. XXV
V § 12 odst. 1 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), se za slova „agendového informačního systému evidence obyvatel5),“ vkládají slova
„z evidencí vedených Rejstříkem trestů,“.
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ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
ÚČINNOST
Čl. XXVI
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
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čtrnáctého kalendářního měsíce následujícího po
jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3
až 8, 11 až 16, 17, 18, 23 až 25 a 29, čl. III bodů 1, 4
až 32, 34 až 40, čl. IV a čl. XII bodu 3, která nabývají
účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

v z. Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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205
ZÁKON
ze dne 23. července 2015,
kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců,
a zrušují nebo mění některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákoníku práce
Čl. I
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb.,
zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona
č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona
č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona
č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb. a zákona
č. 250/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. b) se za slova „kolektivní povahy“ doplňují slova „a podporu vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů“.
2. V § 1a odstavec 2 zní:
„(2) Zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek pro výkon práce, spravedlivého
odměňování zaměstnance, rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace vyjadřují
hodnoty, které chrání veřejný pořádek.“.

3. V § 33 odst. 2 se slova „sdružení občanů
podle zvláštního právního předpisu109)“ nahrazují
slovy „spolku, odborové organizace nebo organizace
zaměstnavatelů podle zvláštního právního předpisu“.
Poznámka pod čarou č. 109 se zrušuje.
4. V § 67 odst. 2 se slova „zařízením závodní
preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovatelem
pracovnělékařských služeb“ a slova „§ 367 odst. 1“
se nahrazují slovy „§ 270 odst. 1“.
5. V § 76 se odstavec 5 zrušuje.
6. V § 77 odstavec 4 zní:
„(4) Není-li sjednán způsob zrušení právního
vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo
dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit
a) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
b) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez
uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď
doručena druhé smluvní straně, nebo
c) okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení
práce nebo dohodou o pracovní činnosti však
může být sjednáno jen pro případy, kdy je
možné okamžitě zrušit pracovní poměr.
Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou
o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti
se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi
nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.“.
7. V § 103 odst. 1 písm. d) a v § 106 odst. 4
písm. b) se slova „preventivním prohlídkám“ nahrazují slovy „pracovnělékařským prohlídkám“.
8. V § 103 odst. 1 písm. e) se slova „preventivní
prohlídce“ nahrazují slovy „pracovnělékařské prohlídce“.
9. Na konci textu § 180 se doplňují slova
„odst. 1 a 2“.

Sbírka zákonů č. 205 / 2015

Částka 83

10. V § 224 odst. 1 se slova „závodní preventivní péči“ nahrazují slovy „pracovnělékařské
služby“.
11. Část jedenáctá zní:
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HLAVA II
POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE
K NÁHRADĚ ŠKODY
Díl 1
Obecná povinnost nahradit škodu

„Č Á S T J E D E N Á C T Á
§ 250
NÁHRADA MAJETKOVÉ
A NEMAJETKOVÉ ÚJMY
HLAVA I
PREVENCE
§ 248
(1) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat svým
zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby
mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení
zdraví a majetku; zjistí-li závady, je povinen učinit
opatření k jejich odstranění.
(2) Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku
oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu
věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho
odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce podle věty první
musí být dodržena ochrana osobnosti. Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného
pohlaví.
§ 249
(1) Zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby
nedocházelo k majetkové újmě (dále jen „škoda“),
nemajetkové újmě ani k bezdůvodnému obohacení.
Hrozí-li škoda nebo nemajetková újma, je povinen
na ni upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance.
(2) Je-li k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli neodkladně třeba zákroku, je zaměstnanec povinen zakročit; nemusí tak učinit, brání-li mu v tom
důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo ostatní zaměstnance, popřípadě osoby blízké.
(3) Zjistí-li zaměstnanec, že nemá vytvořeny
potřebné pracovní podmínky, je povinen oznámit
tuto skutečnost nadřízenému vedoucímu zaměstnanci.

(1) Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo
v přímé souvislosti s ním.
(2) Byla-li škoda způsobena také porušením
povinností ze strany zaměstnavatele, povinnost zaměstnance nahradit škodu se poměrně omezí.
(3) Zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění
zaměstnance, s výjimkou případů uvedených v § 252
a 255.
Díl 2
Nesplnění povinnosti k odvrácení škody
§ 251
(1) Na zaměstnanci, který vědomě neupozornil
nadřízeného vedoucího zaměstnance na škodu hrozící zaměstnavateli nebo nezakročil proti hrozící
škodě, ačkoliv by tím bylo zabráněno bezprostřednímu vzniku škody, může zaměstnavatel požadovat,
aby se podílel na náhradě škody, která byla zaměstnavateli způsobena, a to v rozsahu přiměřeném okolnostem případu, pokud ji není možné nahradit jinak.
(2) Zaměstnanec není povinen nahradit škodu,
kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu
nebo zdraví, jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si přitom způsobem přiměřeným
okolnostem.
Díl 3
Schodek na svěřených hodnotách,
které je zaměstnanec povinen vyúčtovat,
a ztráta svěřených věcí
Oddíl 1
Schodek na svěřených hodnotách,
které je zaměstnanec povinen vyúčtovat
§ 252
(1) Byla-li se zaměstnancem uzavřena dohoda
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o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dále jen „dohoda o odpovědnosti
za svěřené hodnoty“), za které se považují hotovost,
ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty,
které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž
má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny, je povinen
nahradit zaměstnavateli schodek vzniklý na těchto
hodnotách.
(2) Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická
osoba dosáhne 18 let věku.
(3) Byla-li svéprávnost zaměstnance omezena,
nesmí za něj zástupce uzavřít dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty.
(4) Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty musí být uzavřena písemně.
(5) Zaměstnanec se zprostí povinnosti nahradit
schodek zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění, zejména, že mu bylo zanedbáním povinnosti zaměstnavatele znemožněno se svěřenými hodnotami nakládat.
§ 253
(1) Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty, může od ní odstoupit,
vykonává-li jinou práci, je-li převáděn na jinou práci
nebo na jiné pracoviště, je-li překládán, nebo pokud
zaměstnavatel v době do 15 kalendářních dnů od obdržení jeho písemného upozornění neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému
hospodaření se svěřenými hodnotami. Jsou-li hodnoty svěřeny k vyúčtování společně více zaměstnancům, může zaměstnanec od dohody o odpovědnosti
za svěřené hodnoty také odstoupit, jestliže je na pracoviště zařazen jiný zaměstnanec nebo ustanoven
jiný vedoucí nebo jeho zástupce. Odstoupení od dohody o odpovědnosti podle věty první musí mít písemnou formu.
(2) Závazek z dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, není-li v odstoupení
od této dohody uveden den pozdější.
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§ 254
(1) Inventuru je zaměstnavatel povinen provést
při uzavření dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty, při zániku závazku z této dohody, při výkonu
jiné práce, při převedení zaměstnance na jinou práci
nebo na jiné pracoviště, při jeho přeložení a při skončení pracovního poměru.
(2) Na pracovištích, kde pracují zaměstnanci
společně zavázaní k vyúčtování svěřených hodnot,
je zaměstnavatel povinen inventuru provést při uzavření dohod o odpovědnosti za svěřené hodnoty se
všemi společně zavázanými zaměstnanci, při zániku
závazku ze všech těchto dohod, při výkonu jiné
práce, při převedení na jinou práci nebo na jiné pracoviště nebo přeložení všech společně zavázaných
zaměstnanců, při změně na pracovním místě vedoucího zaměstnance nebo jeho zástupce a na žádost
kteréhokoliv ze společně zavázaných zaměstnanců
při změně v jejich kolektivu, popřípadě při odstoupení některého z nich od dohody o odpovědnosti za
svěřené hodnoty.
(3) Jestliže zaměstnanec podle odstavce 2, jehož
pracovní poměr skončil, nebo který vykonává jinou
práci, nebo který byl převeden na jinou práci, nebo
který byl převeden na jiné pracoviště nebo přeložen,
nepožádá zároveň o provedení inventury, je povinen
nahradit schodek zjištěný nejbližší inventurou na
jeho dřívějším pracovišti. Jestliže zaměstnanec, který
je zařazován na pracoviště, kde pracují zaměstnanci
společně zavázaní k vyúčtování svěřených hodnot,
nepožádá zároveň o provedení inventury, je povinen, pokud od dohody o odpovědnosti za svěřené
hodnoty neodstoupil, schodek zjištěný nejbližší inventurou nahradit.
Oddíl 2
Ztráta svěřených věcí
§ 255
(1) Zaměstnanec je povinen nahradit škodu
způsobenou ztrátou nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které mu
zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení.
(2) Věc podle odstavce 1, jejíž cena přesahuje
50 000 Kč, smí být zaměstnanci svěřena jen na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených
věcí.
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(3) Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku.

(4) Způsobil-li škodu také zaměstnavatel, je zaměstnanec povinen nahradit jen poměrnou část
škody podle míry svého zavinění.

(4) Byla-li svéprávnost zaměstnance omezena,
nesmí za něj zástupce uzavřít dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.

(5) Je-li k náhradě škody společně zavázáno
více zaměstnanců, je povinen každý z nich nahradit
poměrnou část škody podle míry svého zavinění.

(5) Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí musí být uzavřena písemně.

§ 258

(7) Vláda může nařízením zvýšit částku podle
odstavce 2.

Při určení výše náhrady škody podle § 251 se
přihlédne zejména k okolnostem, které bránily splnění povinnosti, a k významu škody pro zaměstnavatele. Výše náhrady škody však nesmí přesáhnout
částku rovnající se trojnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.

§ 256

§ 259

(1) Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, může od ní odstoupit, jestliže mu zaměstnavatel nevytvořil podmínky k zajištění ochrany svěřených věcí proti jejich
ztrátě. Odstoupení od dohody o odpovědnosti podle
věty první musí mít písemnou formu.

Zaměstnanec, který má povinnost nahradit
škodu vzniklou schodkem na svěřených hodnotách
nebo způsobenou ztrátou svěřených věcí, je povinen
nahradit tuto škodu v plné výši.

(2) Závazek z dohody o odpovědnosti za ztrátu
svěřených věcí zaniká dnem skončení pracovního
poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této
dohody doručeno zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější.

(1) Je-li k náhradě schodku společně zavázáno
více zaměstnanců, určí se jednotlivým zaměstnancům podíl náhrady podle poměru jejich dosažených
hrubých výdělků, přičemž výdělek jejich vedoucího
a jeho zástupce se započítává ve dvojnásobné výši.

(6) Zaměstnanec se zprostí povinnosti nahradit
ztrátu zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že ztráta
vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

Díl 4
Rozsah a způsob náhrady škody
§ 257
(1) Zaměstnanec, který má povinnost nahradit
škodu podle § 250, je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav.
(2) Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého
zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku
jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.
(3) Jde-li o škodu způsobenou úmyslně, může
zaměstnavatel požadovat, kromě částky uvedené
v odstavci 2, i náhradu ušlého zisku.

§ 260

(2) Podíl náhrady stanovený podle odstavce 1
nesmí u jednotlivých zaměstnanců, s výjimkou vedoucího a jeho zástupce, přesáhnout částku rovnající
se jejich průměrnému měsíčnímu výdělku před vznikem škody. Neuhradí-li se takto určenými podíly
celý schodek, jsou povinni uhradit zbytek vedoucí
a jeho zástupce podle poměru svých dosažených
hrubých výdělků.
(3) Zjistí-li se, že schodek nebo jeho část byla
zaviněna některým ze společně zavázaných zaměstnanců, je povinen nahradit schodek tento zaměstnanec podle míry svého zavinění. Zbývající část
schodku jsou povinni nahradit všichni společně
zavázaní zaměstnanci podíly určenými podle odstavců 1 a 2.
(4) Při určování podílu jednotlivých společně
zavázaných zaměstnanců se vychází z jejich hrubých
výdělků zúčtovaných za dobu od předchozí inventury do dne zjištění schodku. Přitom se započítává
výdělek za celý kalendářní měsíc, v němž byla tato
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inventura provedena, a nepřihlíží se k výdělku za
kalendářní měsíc, v němž byl zjištěn schodek. Jestliže byl však zaměstnanec zařazen na pracoviště během tohoto období, započítává se mu hrubý výdělek
dosažený ode dne, kdy byl na pracoviště zařazen, do
dne zjištění schodku. Do hrubého výdělku se nezapočítává náhrada mzdy nebo platu.
Díl 5
Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance
nahradit škodu
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nepřesahující 1 000 Kč, je zaměstnavatel povinen
projednat s odborovou organizací.
§ 264
Z důvodů zvláštního zřetele hodných může
soud výši náhrady škody přiměřeně snížit.
HLAVA III
POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE
K NÁHRADĚ ŠKODY

§ 261
(1) Zaměstnanec, který je stižen duševní poruchou, je povinen nahradit škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho
následky.
(2) Zaměstnanec, který se uvede vlastní vinou
do takového stavu, že není schopen ovládnout své
jednání nebo posoudit jeho následky, je povinen nahradit škodu v tomto stavu způsobenou.
(3) Škodu je povinen nahradit i zaměstnanec,
který ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým
mravům.
§ 262
Výši požadované náhrady škody určuje zaměstnavatel; způsobil-li škodu vedoucí zaměstnanec,
který je statutárním orgánem nebo jeho zástupce,
sám nebo společně s podřízeným zaměstnancem,
určí výši náhrady škody ten, kdo statutární orgán
nebo jeho zástupce na pracovní místo ustanovil.
§ 263
(1) Výši požadované náhrady škody je zaměstnavatel se zaměstnancem povinen projednat a písemně mu ji oznámit zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že
je zaměstnanec povinen ji nahradit.
(2) Uzavřel-li zaměstnanec se zaměstnavatelem
dohodu o způsobu náhrady škody, je její součástí
výše náhrady škody požadované zaměstnavatelem,
jestliže svoji povinnost nahradit škodu zaměstnanec
uznal. Dohoda podle věty první musí být uzavřena
písemně.
(3) Výši požadované náhrady škody a obsah
dohody o způsobu její náhrady, s výjimkou náhrady

Díl 1
Obecná povinnost nahradit škodu
§ 265
(1) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu, která mu vznikla při plnění pracovních
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením
právních povinností nebo úmyslným jednáním proti
dobrým mravům.
(2) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci též škodu, kterou mu způsobili porušením
právních povinností v rámci plnění pracovních úkolů
zaměstnavatele zaměstnanci jednající jeho jménem.
(3) Zaměstnavatel není povinen nahradit zaměstnanci škodu na dopravním prostředku, kterého
použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé
souvislosti s ním bez jeho souhlasu, ani škodu, která
vznikne na nářadí, zařízeních a předmětech zaměstnance potřebných pro výkon práce, které použil bez
jeho souhlasu.
Díl 2
Odvracení škody
§ 266
(1) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci věcnou škodu, kterou utrpěl zaměstnanec při
odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí hrozící životu nebo zdraví, jestliže škoda nevznikla úmyslným jednáním zaměstnance a zaměstnanec si počínal způsobem přiměřeným okolnostem.
Ustanovení věty první se vztahuje i na účelně vynaložené náklady.
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(2) Právo na náhradu škody podle odstavce 1
má i zaměstnanec, který takto odvracel nebezpečí
hrozící životu nebo zdraví, jestliže by byl povinen
škodu nahradit zaměstnavatel.
Díl 3
Odložené věci
§ 267
(1) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu na věcech, které se obvykle
nosí do práce a které si zaměstnanec odložil
při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo obvyklém.
(2) Právo na náhradu škody se promlčí, jestliže
její vznik neohlásí zaměstnanec zaměstnavateli bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode
dne, kdy se o škodě dozvěděl.
Díl 4
Rozsah a způsob náhrady škody
§ 268
(1) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci skutečnou škodu. Jde-li o škodu způsobenou
úmyslně, může zaměstnanec požadovat rovněž náhradu ušlého zisku.
(2) Škodu na věcech, které zaměstnanec obvykle do práce nenosí a které zaměstnavatel nepřevzal do
zvláštní úschovy, je zaměstnavatel zaměstnanci povinen nahradit do částky 10 000 Kč. Jestliže se zjistí, že
škodu na těchto věcech způsobil jiný zaměstnanec
nebo došlo-li ke škodě na věci, kterou zaměstnavatel
převzal do zvláštní úschovy, je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci škodu v plné výši.
(3) Právo na náhradu škody podle odstavce 2
se promlčí, jestliže její vznik neohlásí zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl.
(4) Vláda může zvýšit nařízením částku podle
odstavce 2.
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Díl 5
Pracovní úrazy a nemoci z povolání
Oddíl 1
Rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy
a zproštění se povinnosti k náhradě
§ 269
(1) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda nebo nemajetková
újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo
v přímé souvislosti s ním.
(2) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy
před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za
podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou
byl postižen.
(3) Jako nemoc z povolání se odškodňuje i nemoc vzniklá před jejím zařazením do seznamu nemocí z povolání, a to od jejího zařazení do seznamu
a za dobu nejvýše 3 let před jejím zařazením do seznamu.
(4) Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu
nebo nemajetkovou újmu, i když dodržel povinnosti
vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se
povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu
zcela nebo zčásti nezprostí.
§ 270
(1) Zaměstnavatel se zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela, prokáže-li, že vznikla
a) tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním
porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen
a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo
b) v důsledku opilosti postiženého zaměstnance
nebo v důsledku zneužití jiných návykových
látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit,
a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody
nebo nemajetkové újmy.
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(2) Zaměstnavatel se zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zčásti, prokáže-li, že vznikla
a) v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1
písm. a) a b) a že tyto skutečnosti byly jednou
z příčin škody nebo nemajetkové újmy, nebo
b) proto, že si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že
ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy
anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, jednal lehkomyslně, přestože si
musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na
zdraví. Za lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.
(3) Zprostí-li se zaměstnavatel povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zčásti, je povinen určit část, kterou nese zaměstnanec, podle
míry jeho zavinění; v případě uvedeném v odstavci 2
písm. b) je však povinen zaměstnavatel uhradit alespoň jednu třetinu škody nebo nemajetkové újmy.
(4) Při posuzování, zda zaměstnanec porušil
právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se zaměstnavatel nemůže dovolávat všeobecných ustanovení, podle nichž si má každý počínat tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných.
§ 271
Zaměstnavatel se nemůže zprostit povinnosti
nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela ani
zčásti v případě, kdy zaměstnanec utrpěl pracovní
úraz při odvracení škody hrozící zaměstnavateli
nebo nebezpečí přímo hrozící životu nebo zdraví,
pokud zaměstnanec tento stav úmyslně nevyvolal.
Oddíl 2
Druhy náhrad
§ 271a
Náhrada za ztrátu na výdělku
po dobu pracovní neschopnosti
(1) Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem
škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí
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z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu
podle § 192 nebo odměny z dohody podle § 194
a plnou výší nemocenského. Náhrada za ztrátu na
výdělku podle věty první přísluší zaměstnanci do
výše jeho průměrného výdělku před vznikem škody
i za dobu, kdy mu podle § 192 odst. 1 části věty
druhé za středníkem nepřísluší náhrada mzdy nebo
platu anebo odměny z dohody.
(2) Náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1 přísluší zaměstnanci i při jeho další pracovní
neschopnosti z důvodu téhož pracovního úrazu
nebo nemoci z povolání. Průměrným výdělkem před
vznikem škody podle věty první je průměrný výdělek zaměstnance před vznikem této další škody. Jestliže před vznikem této další škody příslušela zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, náhrada za ztrátu na výdělku
podle odstavce 1 se zaměstnanci poskytne do výše
částky, do které by mu příslušela náhrada za ztrátu
na výdělku po skončení pracovní neschopnosti,
kdyby nebyl neschopen práce. Za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se
považuje náhrada mzdy nebo platu podle § 192 nebo
odměny z dohody podle § 194 a nemocenské.
§ 271b
Náhrada za ztrátu na výdělku
po skončení pracovní neschopnosti
(1) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity
přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Ke snížení invalidního důchodu pro souběh s jiným
důchodem podle právních předpisů o důchodovém
pojištění, ani k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl
zvýšeným pracovním úsilím, se nepřihlíží.
(2) Náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1 přísluší zaměstnanci i při pracovní neschopnosti z jiného důvodu, než je původní pracovní úraz
nebo nemoc z povolání; za výdělek po pracovním
úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek, z něhož se stanoví výše nemocenského.
(3) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity podle odstavce 1 přísluší i zaměstnanci, který je veden
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v evidenci uchazečů o zaměstnání; za výdělek po
pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání
se považuje výdělek ve výši minimální mzdy. Pobíral-li zaměstnanec před tím, než se stal uchazečem
o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, přísluší mu tato náhrada
v takové výši, ve které mu na ni vzniklo právo za
trvání pracovního poměru nebo právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.
(4) Dosahuje-li zaměstnanec ze své viny nižšího
výdělku než ostatní zaměstnanci vykonávající u zaměstnavatele stejnou práci nebo práci téhož druhu,
považuje se za výdělek po pracovním úrazu nebo po
zjištění nemoci z povolání průměrný výdělek, kterého dosahují tito ostatní zaměstnanci.
(5) Zaměstnanci, který bez vážných důvodů
odmítne nastoupit práci, kterou mu zaměstnavatel
zajistil, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku podle
odstavce 1 pouze ve výši rozdílu mezi průměrným
výdělkem před vznikem škody a průměrným výdělkem, kterého mohl dosáhnout na práci, která mu
byla zajištěna. Zaměstnavatel zaměstnanci neuhradí
škodu do výše částky, kterou si bez vážných důvodů
opomenul vydělat.
(6) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení
dočasné pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci
nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo důchodový věk, je-li důchodový
věk vyšší než 65 let, anebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění.
§ 271c
Náhrada za bolest a ztížení
společenského uplatnění
(1) Náhrada za bolest a ztížení společenského
uplatnění se poskytuje zaměstnanci jednorázově, a to
nejméně ve výši podle právního předpisu vydaného
k provedení odstavce 2.
(2) Vláda stanoví nařízením výši náhrady za
bolest a ztížení společenského uplatnění odpovídající
vzniklé újmě, způsob určování výše náhrady v jednotlivých případech a postupy při vydávání lékařského posudku včetně jeho náležitostí ve vztahu
k posuzované činnosti.
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§ 271d
Účelně vynaložené náklady spojené s léčením
Účelně vynaložené náklady spojené s léčením
přísluší tomu, kdo tyto náklady vynaložil.
§ 271e
Náhrada věcné škody
Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo
u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je zaměstnavatel povinen poskytnout náhradu za věcnou
škodu; ustanovení § 265 odst. 3 platí i zde.
§ 271f
Škodou podle tohoto zákona není případná
ztráta na důchodu.
Oddíl 3
Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance
§ 271g
Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených
s léčením a náhrada přiměřených nákladů
spojených s pohřbem
(1) Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů
spojených s pohřbem přísluší tomu, kdo tyto náklady vynaložil. Od přiměřených nákladů spojených
s pohřbem se odečte pohřebné poskytnuté podle
zvláštního právního předpisu.
(2) Náhradu přiměřených nákladů spojených
s pohřbem tvoří výdaje účtované za pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku nebo
desky do výše nejméně 20 000 Kč, výdaje na úpravu
pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jedna třetina
obvyklých výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým.
(3) Vláda může vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji cenové úrovně, zvýšit nařízením
částku na zřízení pomníku nebo desky podle odstavce 2.
§ 271h
Náhrada nákladů na výživu pozůstalých
(1) Náhrada nákladů na výživu pozůstalých
přísluší pozůstalým, kterým zemřelý zaměstnanec
výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat,
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a to do doby, do které by tuto povinnost měl, nejdéle
však do konce kalendářního měsíce, ve kterém by
zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než
65 let.
(2) Náhrada nákladů podle odstavce 1 přísluší
pozůstalým ve výši 50 % průměrného výdělku zaměstnance, zjištěného před jeho smrtí, pokud výživu
poskytoval nebo byl povinen poskytovat jedné
osobě, a 80 % tohoto průměrného výdělku, pokud
výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat více
osobám. Od částek připadajících na jednotlivé pozůstalé se odečte důchod přiznaný pozůstalým z důvodu smrti zaměstnance. K případnému výdělku pozůstalých se nepřihlíží.
(3) Při výpočtu náhrady nákladů na výživu pozůstalých se vychází z průměrného výdělku zemřelého zaměstnance; náhrada nákladů na výživu všech
pozůstalých nesmí však úhrnem převýšit částku, do
které by příslušela zemřelému zaměstnanci náhrada
za ztrátu na výdělku podle § 271b odst. 1, a nesmí
být poskytována déle, než by příslušela zemřelému
zaměstnanci podle § 271b odst. 6.
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Oddíl 4
Společná a zvláštní ustanovení o pracovních úrazech
a nemocech z povolání
§ 271k
(1) Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona
je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li
k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým
a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (§ 273
a 274).
(2) Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz,
který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních
úkolů.
(3) Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.
(4) Nemocemi z povolání jsou nemoci uvedené
ve zvláštním právním předpisu.
§ 271l

§ 271i

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní
neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti z téhož důvodu jsou
samostatná práva, která nepřísluší vedle sebe.

Jednorázové odškodnění pozůstalých

§ 271m

(1) Jednorázové odškodnění pozůstalých přísluší pozůstalému manželovi, partnerovi51a) a nezaopatřenému dítěti, a to každému ve výši nejméně
240 000 Kč. Jednorázové odškodnění pozůstalých
přísluší dále rodičům zemřelého zaměstnance, jestliže žili se zaměstnancem v domácnosti, v úhrnné výši
nejméně 240 000 Kč; jednorázové odškodnění ve
výši nejméně 240 000 Kč přísluší i v případě, že se
zemřelým zaměstnancem žil v domácnosti pouze jeden rodič.

(1) Při zjišťování průměrného výdělku pro
účely náhrady škody při pracovních úrazech nebo
nemocech z povolání je rozhodným obdobím předchozí kalendářní rok, je-li toto rozhodné období pro
zaměstnance výhodnější.

(2) Vláda vzhledem ke změnám, které nastaly
ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů, zvýší
nařízením výši jednorázového odškodnění pozůstalých.

§ 271n

§ 271j
Náhrada věcné škody
Náhrada věcné škody přísluší dědicům zaměstnance; ustanovení § 265 odst. 3 platí i zde.

(2) Náhradu za ztrátu na výdělku a náhradu nákladů na výživu pozůstalých je zaměstnavatel povinen vyplácet pravidelně jednou měsíčně, pokud nebyl dohodnut jiný způsob výplaty.

(1) Jde-li o náhradu škody nebo nemajetkové
újmy při nemoci z povolání, má zaměstnavatel, který
škodu nebo nemajetkovou újmu nahradil, právo na
náhradu vůči všem zaměstnavatelům, u nichž postižený zaměstnanec pracoval za podmínek, za nichž
vznikla nemoc z povolání, kterou byl postižen, a to
v rozsahu odpovídajícím době, po kterou pracoval
u těchto zaměstnavatelů za uvedených podmínek.
(2) Jde-li o jinou škodu nebo nemajetkovou
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újmu na zdraví než z důvodu pracovního úrazu nebo
nemoci z povolání, platí pro způsob a rozsah její
náhrady ustanovení o pracovních úrazech.
§ 271o
U zaměstnance, který je v době pracovního
úrazu nebo zjištění nemoci z povolání v několika
pracovních poměrech nebo je činný na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, se při
stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku vychází
z průměrných výdělků dosahovaných ve všech
těchto základních pracovněprávních vztazích, a to
po dobu, po kterou by mohly trvat.
§ 271p
(1) Zaměstnanci, který utrpí pracovní úraz
nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání v pracovním poměru sjednaném na dobu určitou nebo při
výkonu práce na základě dohody o práci konané
mimo pracovní poměr uzavřené na dobu určitou,
přísluší náhrada za ztrátu na výdělku jen do doby,
kdy měl tento základní pracovněprávní vztah skončit. Po této době přísluší náhrada za ztrátu na výdělku, jestliže je možné podle okolností předpokládat, že postižený zaměstnanec by byl i nadále zaměstnán. Ostatní práva vyplývající z povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání tím nejsou dotčena.
(2) Utrpí-li pracovní úraz nebo byla-li zjištěna
nemoc z povolání u poživatele starobního důchodu
nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího
stupně, přísluší mu náhrada za ztrátu na výdělku
po dobu, pokud nepřestal být zaměstnán z důvodů,
které nesouvisí s pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání; nepracuje-li z důvodů, které souvisí s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, přísluší mu
náhrada za ztrátu na výdělku po dobu, po kterou by
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu před pracovním úrazem nebo nemocí z povolání mohl pracovat.
Ustanovení § 271b odst. 6 platí i zde.
§ 271q
Práva vyplývající z § 271g až 271j nejsou závislá
na tom, zda zaměstnanec před svou smrtí ve stanovené lhůtě právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy uplatnil.
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§ 271r
Způsob a výši náhrady škody nebo nemajetkové
újmy je zaměstnavatel povinen projednat bez zbytečného odkladu s odborovou organizací a se zaměstnancem.
§ 271s
Soud může výši odškodnění stanovenou právním předpisem (§ 271c a 271i) přiměřeně zvýšit.
§ 271t
Nepromlčují se práva zaměstnance na náhradu
za ztrátu na výdělku z důvodu pracovního úrazu
nebo nemoci z povolání nebo jiné škody nebo nemajetkové újmy na zdraví než z důvodu pracovního
úrazu nebo nemoci z povolání a práva na náhradu
nákladů na výživu pozůstalých. Práva na jednotlivá
plnění z nich vyplývající se však promlčují.
§ 271u
(1) Změní-li se podstatně poměry poškozeného, které byly rozhodující pro určení výše náhrady, může se poškozený i zaměstnavatel domáhat
změny v úpravě svých práv, popřípadě povinností.
(2) Vláda vzhledem ke změnám, které nastaly
ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů, upraví
nařízením podmínky, výši a způsob náhrady za
ztrátu na výdělku příslušející zaměstnancům po
skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním
úrazem nebo nemocí z povolání, a to zpravidla
s účinností od počátku kalendářního roku; to se
vztahuje i na náhradu nákladů na výživu pozůstalých.
HLAVA IV
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 272
Při určení výše škody na věci se vychází z obvyklé ceny v době poškození nebo ztráty a zohlední
se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení
funkce věci účelně vynaložit.
§ 273
(1) Plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru
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a z právních vztahů založených dohodami o pracích
konaných mimo pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je
předmětem pracovní cesty.
(2) Plněním pracovních úkolů je též činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět odborové organizace, rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či zástupce zaměstnanců v Evropské radě zaměstnanců
nebo ostatních zaměstnanců, popřípadě činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud
k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění
nebo ji nevykonává proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, jakož i dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem.
§ 274
(1) V přímé souvislosti s plněním pracovních
úkolů jsou úkony potřebné k výkonu práce a úkony
během práce obvyklé nebo nutné před počátkem
práce nebo po jejím skončení a úkony obvyklé
v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané
v objektu zaměstnavatele a dále vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční
prací, ošetření při první pomoci a cesta k němu
a zpět. Takovými úkony však nejsou cesta do zaměstnání a zpět, stravování, vyšetření nebo ošetření
u poskytovatele zdravotních služeb ani cesta k němu
a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele.
(2) V přímé souvislosti s plněním pracovních
úkolů je školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo odborovou organizací, popřípadě
orgánem nadřízeným zaměstnavateli, kterým se sleduje zvyšování jejich odborné připravenosti.
§ 274a
(1) Cestou do zaměstnání a zpět se rozumí cesta
z místa zaměstnancova bydliště (ubytování) do místa
vstupu do objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo
určené k plnění pracovních úkolů a zpět; u zaměstnanců v lesnictví, zemědělství a stavebnictví také cesta na určené shromaždiště a zpět.
(2) Cesta z obce bydliště zaměstnance na pracoviště nebo do místa ubytování v jiné obci, která je
cílem pracovní cesty, pokud není současně obcí jeho
pravidelného pracoviště, a zpět se posuzuje jako
nutný úkon před počátkem práce nebo po jejím
skončení.
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§ 275
(1) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu, a to v penězích, pokud škodu neodčiní uvedením v předešlý
stav.
(2) Prokáže-li zaměstnavatel, že škodu zavinil
také poškozený zaměstnanec, jeho povinnost k náhradě se poměrně omezí.“.
12. V části třinácté nadpis hlavy X zní:
„OPRÁVNĚNÍ ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ, ORGANIZACÍ ZAMĚSTNAVATELŮ,
PODPORA VZÁJEMNÝCH JEDNÁNÍ ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ A ORGANIZACÍ
ZAMĚSTNAVATELŮ A KONTROLA V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH“.
13. Za § 320 se vkládá nový § 320a, který zní:
„§ 320a
Náklady vzniklé činností odborových organizací a organizací zaměstnavatelů podporující
vzájemná jednání na celostátní nebo krajské úrovni,
která se týkají důležitých zájmů pracujících, zejména
hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových,
kulturních a sociálních podmínek, hradí stát na základě dohody v Radě hospodářské a sociální dohody.“.
14. V § 322 odst. 2 se za slova „při práci“ vkládají slova „včetně nákladů na školení k prohloubení
kvalifikace svazových inspektorů bezpečnosti práce
pověřených výkonem této kontroly“.
15. Za § 323 se vkládá nový § 324, který zní:
„§ 324
Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů se považují za veřejně prospěšné právnické osoby.“.
16. V § 330 se slova „§ 267 odst. 2“ a slova
„§ 268 odst. 3“ zrušují.
17. V § 348 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „anebo náhrady výdajů v souvislosti
s výkonem práce“.
18. V části třinácté nadpis hlavy XIX zní:
„USTANOVENÍ, KTERÝMI SE ZAPRACOVÁVAJÍ PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE“.
19. V § 357 odst. 2 se slova „pro účely vymě-
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řovacího základu podle právní úpravy úrazového
pojištění“ nahrazují slovy „při výpočtu náhrady za
ztrátu na výdělku“.
20. § 360 se zrušuje.
21. V § 363 se za slova „§ 246 odst. 2 věta
první,“ vkládají slova „§ 269 až 271,“.
22. V § 364 se odstavce 4 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 4 až 7.
23. V § 364 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5
a 6.
24. V § 364 odst. 5 se část věty první za středníkem včetně středníku a věta druhá zrušují.
25. V § 364 odst. 6 se věty třetí a čtvrtá zrušují.
26. V části čtrnácté hlavě I nadpis dílu 1 zní:
„Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu“.
27. V části čtrnácté hlavě I dílu 1 se označení
oddílů 1 až 5 včetně nadpisů zrušují.
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ČÁST DRUHÁ
Změna občanského soudního řádu
Čl. II
V § 299 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona
č. 30/2000 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona
č. 293/2013 Sb., písmeno i) zní:
„i) náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné
pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na
výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti,“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. III
V § 47k zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012
Sb., se slova „ , pojistné na úrazové pojištění“ zrušují.

28. V § 365 odstavec 1 zní:
„(1) Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
do dne nabytí účinnosti jiné právní úpravy pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu
nebo nemoci z povolání se řídí zákonné pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ustanovením
§ 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve
znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 74/1994
Sb. a zákona č. 220/2000 Sb., vyhláškou č. 125/
/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,
ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb., vyhlášky č. 98/
/1996 Sb., vyhlášky č. 74/2000 Sb., vyhlášky
č. 487/2001 Sb. a zákona č. 365/2011 Sb., a zákonem
č. 182/2014 Sb.“.
29. V části čtrnácté hlavě I dílu 1 se § 366 až 390
včetně poznámky pod čarou č. 105 zrušují.
30. V § 394 se odstavec 2 zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. IV
V § 55 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
a zákona č. 73/2011 Sb., písmeno a) zní:
„a) orgánům sociálního zabezpečení41) údaje potřebné pro provádění důchodového pojištění a orgánům nemocenského pojištění67) údaje
potřebné pro provádění nemocenského pojištění; těmto orgánům sdělují rovněž údaje
potřebné pro plnění úkolů vyplývajících z práva Evropských společenství a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti důchodového pojištění a nemocenského pojištění,“.
Poznámka pod čarou č. 68 se zrušuje.
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ČÁST PÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákoníku práce
Čl. V
V části čtyřicáté deváté čl. LII zákona č. 264/
/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, se bod 2 zrušuje.
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zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona
č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. V čl. I se body 11 a 15 zrušují.
2. Část sedmá se zrušuje.
3. V čl. XIV se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o činnosti institucí
zaměstnaneckého penzijního pojištění

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o zdravotních službách

Čl. VI
V § 1 odst. 2 zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti
institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve
znění zákona č. 248/2008 Sb., se slova „úrazové pojištění,“ zrušují.
ČÁST SEDMÁ

Čl. IX
V § 65 odst. 2 písm. f) zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), se slova
„ , pomoci v hmotné nouzi a úrazového pojištění“
nahrazují slovy „a pomoci v hmotné nouzi“.

Změna zákona č. 306/2008 Sb.
ČÁST DESÁTÁ
Čl. VII
Zákon č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění
zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 466/2011 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., se mění takto:
1. V čl. I se bod 12 zrušuje.
2. Části třicátá první a třicátá druhá se zrušují.
3. V čl. XXXVIII se slova „ustanovení
čl. I bodu 12, čl. IV bodů 5 a 10 a čl. XXXVII, která
nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona
č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců,
ve znění pozdějších předpisů,“ zrušují.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona č. 479/2008 Sb.
Čl. VIII
Zákon č. 479/2008 Sb., kterým se mění zákon
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního

Změna zákona o specifických
zdravotních službách
Čl. X
V § 49 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, se slova „ , dávek pro
osoby se zdravotním postižením a úrazového pojištění“ nahrazují slovy „a dávek pro osoby se zdravotním postižením“.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. XI
V § 28a zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 272/1996 Sb., se na
konci doplňuje věta „Vláda může jako svůj poradní
orgán zřídit rovněž Radu hospodářské a sociální dohody; v jejím čele stojí předseda vlády.“.
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ČÁST DVANÁCTÁ
Zrušení zákona o úrazovém pojištění
zaměstnanců a některých dalších zákonů
Čl. XII
Zrušuje se:
1. Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.
2. Zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění
zaměstnanců.
3. Zákon č. 218/2007 Sb., kterým se mění zákon
č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů
souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/
/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním
a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995
Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
4. Část dvacátá čtvrtá zákona č. 41/2009 Sb.,
o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku.
5. Část devátá zákona č. 158/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a o změně některých zákonů.
6. Části první až čtvrtá a šestá zákona č. 282/2009
Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
7. Část šestá zákona č. 303/2009 Sb., kterým se
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mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu.
8. Část třicátá druhá zákona č. 73/2011 Sb.,
o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů.
9. Části sto pátá a sto šestá zákona č. 375/2011 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě.
10. Část třicátá sedmá zákona č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000
Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém
podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.
11. Část dvanáctá zákona č. 401/2012 Sb., kterým se
mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně‑právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony.
12. Zákon č. 463/2012 Sb., kterým se mění zákon
č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
13. Části první, druhá, pátá a sedmá zákona č. 182/
/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb.,
o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony.

ČÁST TŘINÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl. XIII
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce po jeho vyhlášení.

v z. Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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