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ZÁKON

ze dne 10. prosince 2014,

kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením a o změně sou-
visejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb.,
zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 306/2013 Sb. a zá-
kona č. 313/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 se slova „je držitelem průkazu
osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P“
nahrazují slovy „má nárok na průkaz osoby se zdra-
votním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo
„ZTP/P““.

2. V § 34a odst. 1 písmeno b) zní:

„b) datum narození,“.

3. V § 34a odst. 1 se na konci textu písmene h)
doplňují slova „ , pokud osoba o označení průkazu
tímto symbolem požádá při podání žádosti o při-
znání průkazu osoby se zdravotním postižením
nebo při podání žádosti o změnu nároku na průkaz
osoby se zdravotním postižením“.

4. V § 34a odst. 2 úvodní části ustanovení se za
slova „zdravotním postižením“ vkládají slova „jako
veřejné listiny“.

5. V § 34a odst. 2 písm. d) se na konci bodu 3
slovo „nebo“ zrušuje.

6. V § 34a odst. 2 se na konci písmene d) tečka
nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se bod 5,
který zní:

„5. bylo rozhodnuto o změně nároku na průkaz
osoby se zdravotním postižením nebo o zá-
niku nároku na tento průkaz.“.

7. V § 35 odst. 3 větě první se slova „zdravot-
ního stavu a“ zrušují a za slovo „orientace“ se vklá-
dají slova „podle § 34b odst. 1“.

8. V § 35 odstavec 5 zní:

„(5) Nárok na průkaz osoby se zdravotním po-
stižením vzniká nejdříve od počátku kalendářního
měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o jeho při-
znání. Nárok na průkaz osoby se zdravotním posti-

žením trvá po dobu platnosti výsledku posouzení
schopnosti pohyblivosti a orientace žadatele o prů-
kaz; platnost tohoto výsledku posouzení může být
časově omezena nebo je bez časového omezení.
Doba trvání nároku na průkaz osoby se zdravotním
postižením je součástí výroku rozhodnutí o přiznání
průkazu osoby se zdravotním postižením.“.

9. V § 35 odst. 6 větě první se slova „právní
moci rozhodnutí,“ zrušují.

10. V § 35 se za odstavec 6 vkládá nový odsta-
vec 7, který zní:

„(7) Současně s vydáním průkazu osoby se
zdravotním postižením podle odstavce 6 krajská po-
bočka Úřadu práce určí dobu platnosti tohoto prů-
kazu jako veřejné listiny. Doba platnosti průkazu
osoby se zdravotním postižením jako veřejné listiny
je nejvýše 5 let u osob do 18 let věku a nejvýše 10 let
u osob starších 18 let věku; tato doba nemůže být
delší, než je doba, po kterou trvá nárok na průkaz
osoby se zdravotním postižením podle odstavce 5.
Stanovením doby platnosti průkazu osoby se zdra-
votním postižením jako veřejné listiny není dotčeno
trvání nároku na tento průkaz podle odstavce 5.
Doba platnosti průkazu se zaznamená do spisu.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

11. V § 38 odst. 8 se věty druhá a třetí zrušují.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení zahájená podle § 38 odst. 8 zákona
č. 329/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem
1. ledna 2015, se dokončí podle zákona č. 329/2011
Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2015.

2. Osoby, které jsou ke dni 1. ledna 2015 drži-
teli platného průkazu mimořádných výhod vyda-
ného podle předpisů účinných přede dnem 1. ledna
2012, mají ode dne 1. ledna 2015 nárok na průkaz
osoby se zdravotním postižením podle zákona
č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna
2014, a to

a) na průkaz osoby se zdravotním postižením
označený symbolem „TP“, jde-li o držitele prů-
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kazu mimořádných výhod osvědčujícího mimo-
řádné výhody I. stupně,

b) na průkaz osoby se zdravotním postižením
označený symbolem „ZTP“, jde-li o držitele
průkazu mimořádných výhod osvědčujícího
mimořádné výhody II. stupně,

c) na průkaz osoby se zdravotním postižením
označený symbolem „ZTP/P“, jde-li o držitele
průkazu mimořádných výhod osvědčujícího
mimořádné výhody III. stupně.

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením
trvá po dobu, na kterou byly přiznány mimořádné
výhody, není-li dále stanoveno jinak; stanovením
doby platnosti průkazu osoby se zdravotním posti-
žením jako veřejné listiny není trvání nároku na
tento průkaz dotčeno. Nelze-li prokázat dobu, na
kterou byly přiznány mimořádné výhody, nárok
na průkaz osoby se zdravotním postižením trvá po
dobu platnosti průkazu mimořádných výhod.

3. Osoby, které jsou ke dni 1. ledna 2015 drži-
teli platného průkazu osoby se zdravotním postiže-
ním vydaného podle § 34 nebo § 35 zákona č. 329/
/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna
2014, mají ode dne 1. ledna 2015 nárok na stejný
druh průkazu osoby se zdravotním postižením po-
dle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode
dne 1. ledna 2014. Nárok na takto vydaný průkaz
osoby se zdravotním postižením trvá po dobu, na
kterou byl přiznán nárok na předchozí průkaz; sta-
novením doby platnosti průkazu osoby se zdravot-
ním postižením jako veřejné listiny není trvání ná-
roku na tento průkaz dotčeno.

4. Symbol označení osoby s úplnou nebo prak-
tickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo
osoby úplně nebo prakticky nevidomé se na průka-
zech osoby se zdravotním postižením vydaných po-
dle bodů 2 a 3 uvede, jen pokud o to držitel průkazu
požádá.

5. Osobám, které jsou poživateli příspěvku na
mobilitu, zašle příslušná krajská pobočka Úřadu
práce do 30 dnů ode dne vyhlášení tohoto zákona
písemnou výzvu k prokázání nároku na průkaz oso-
by se zdravotním postižením podle bodů 2 a 3, s in-
formací o způsobu prokázání tohoto nároku a infor-
mací o uvedení nebo doložení dalších skutečností
nezbytných pro vydání průkazu osoby se zdravot-

ním postižením. Výzva se doručuje do vlastních ru-
kou.

6. Osoby, které nejsou poživateli příspěvku na
mobilitu, uplatní nárok na průkaz osoby se zdravot-
ním postižením podle bodů 2 a 3 podáním žádosti
u příslušné krajské pobočky Úřadu práce na tisko-
pisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních
věcí.

7. Nárok na průkaz osoby se zdravotním posti-
žením podle bodů 2 a 3 je osoba povinna uplatnit
a prokázat nejpozději do 31. prosince 2015, jinak
tento nárok zaniká.

8. O nároku na průkaz osoby se zdravotním
postižením podle bodů 2 a 3 se řízení nevede. Vydání
průkazu se pouze zaznamená do spisu.

9. Má-li krajská pobočka Úřadu práce důvod-
nou pochybnost o pravosti nebo platnosti dokladů,
kterými osoba prokazuje nárok na průkaz osoby se
zdravotním postižením podle bodů 2 a 3, zahájí kraj-
ská pobočka Úřadu práce řízení z moci úřední o při-
znání průkazu osoby se zdravotním postižením.

10. Pokud osoba v souvislosti s vydáním prů-
kazu osoby se zdravotním postižením podle bo-
du 2 požádá, aby byl na průkazu uveden symbol
označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou
nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo
prakticky nevidomé, a oprávněnost označení tímto
symbolem nelze prokázat, okresní správa sociálního
zabezpečení na základě žádosti krajské pobočky
Úřadu práce posoudí, zda jde o osobu s některým
z těchto zdravotních postižení. Vzniknou-li v souvis-
losti s tímto posouzením důvodné pochybnosti, zda
osoba splňuje podmínku nároku na průkaz osoby
se zdravotním postižením podle bodu 2, nárok na
tento průkaz trvá nejdéle 1 rok. Současně krajská
pobočka Úřadu práce zahájí řízení z moci úřední
o změně nároku na průkaz osoby se zdravotním po-
stižením.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 5, které na-
bývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 10. prosince 2014

o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon v návaznosti na mezinárodní
smlouvu upravuje výměnu informací, která zahrnuje

a) shromažďování informací o finančních účtech
daňových rezidentů Spojených států americ-
kých českými finančními institucemi a jejich
oznamování správci daně,

b) předávání informací o finančních účtech daňo-
vých rezidentů Spojených států amerických
kontaktním místem kontaktnímu místu Spoje-
ných států amerických,

c) přijímání informací o finančních účtech daňo-
vých rezidentů České republiky ve Spojených
státech amerických kontaktním místem od kon-
taktního místa Spojených států amerických a

d) povinnosti související s platbami neúčastnícím
se finančním institucím.

(2) Zákon dále upravuje sankce za porušení po-
vinností stanovených finančním institucím.

(3) Mezinárodní smlouvou se pro účely tohoto
zákona rozumí Dohoda mezi Českou republikou
a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování
daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohle-
dem na právní předpisy Spojených států amerických
o informacích a jejich oznamování obecně známé
jako Foreign Account Tax Compliance Act, která
je součástí právního řádu České republiky.

§ 2

Pojmy

Pokud jsou pojmy použité v tomto zákoně vy-

mezeny mezinárodní smlouvou, mají význam daný
mezinárodní smlouvou.

§ 3

Vztah k jiným právním předpisům

Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se po-
dle zákona upravujícího mezinárodní spolupráci při
správě daní a podle daňového řádu.

§ 4

Správce daně

Správcem daně, který provádí úkony, dílčí ří-
zení nebo jiné postupy podle tohoto zákona, je Spe-
cializovaný finanční úřad.

§ 5

Procesní postavení finanční instituce

Oznamující česká finanční instituce a neozna-
mující česká finanční instituce mají pro účely tohoto
zákona procesní postavení daňového subjektu.

ČÁST DRUHÁ

SHROMAŽĎOVÁNÍ A OZNAMOVÁNÍ
INFORMACÍ O FINANČNÍCH ÚČTECH

HLAVA I

POVINNOST ZÍSKAT IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

§ 6

Žádost o identifikační číslo

(1) Oznamující česká finanční instituce požádá
kontaktní místo Spojených států amerických o přidě-
lení identifikačního čísla.

(2) Neoznamující česká finanční instituce, která
vede oznamovaný americký účet, požádá kontaktní
místo Spojených států amerických o přidělení iden-
tifikačního čísla, pokud jí má být přiděleno podle
mezinárodní smlouvy.
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(3) Finanční instituce požádá o identifikační
číslo tak, aby ho získala nejpozději do dne předchá-
zejícího dni, ve kterém má podat správci daně ozná-
mení.

(4) Finanční instituce oznámí identifikační číslo
správci daně do 15 dnů ode dne jeho přidělení.

HLAVA II

PROVĚŘOVACÍ A ZJIŠŤOVACÍ POVINNOST

§ 7

Prověřování

(1) Oznamující česká finanční instituce prově-
řuje, zda v kalendářním roce vede

a) oznamovaný americký účet,

b) účet, jehož majitelem je neúčastnící se finanční
instituce.

(2) Oznamující česká finanční instituce používá
při plnění prověřovací povinnosti

a) postupy náležité péče podle mezinárodní
smlouvy,

b) jiné srovnatelné postupy, jejichž použití umož-
ňuje mezinárodní smlouva.

(3) Oznamující česká finanční instituce oznámí
použití postupů podle odstavce 2 písm. b) správci
daně.

§ 8

Zjišťování

(1) Oznamující česká finanční instituce zjišťuje
údaje o oznamovaném americkém účtu za kalendářní
rok.

(2) Údaje se zjišťují o oznamovaném americ-
kém účtu, jehož majitelem je

a) specifikovaná americká osoba,

b) právnická osoba nebo jednotka bez právní
osobnosti, jejichž ovládající osoba je specifiko-
vanou americkou osobou.

(3) Zjišťovanými údaji o majiteli oznamova-
ného amerického účtu jsou jeho

a) jméno nebo označení,

b) datum a místo narození,

c) adresa místa trvalého nebo jiného pobytu nebo
adresa sídla a

d) federální daňové identifikační číslo Spojených
států amerických a daňové identifikační číslo
nebo jiné obdobné číslo používané pro daňové
účely ve státě, kde je daňovým rezidentem,
a kód tohoto státu.

(4) Údaje podle odstavce 3 se zjišťují i u ovláda-
jící osoby podle odstavce 2 písm. b).

§ 9

Povinnost součinnosti

(1) Majitel účtu poskytne české finanční insti-
tuci potřebnou součinnost k plnění prověřovací
a zjišťovací povinnosti.

(2) Součinnost podle odstavce 1 poskytne
i ovládající osoba majitele účtu.

§ 10

Uchovávání dokladů

Oznamující česká finanční instituce je povinna
uchovávat doklady týkající se plnění prověřovací
a zjišťovací povinnosti po dobu 10 let od konce ka-
lendářního roku, za který jsou tyto povinnosti
plněny.

HLAVA III

OZNAMOVACÍ POVINNOST

§ 11

Oznámení

(1) Oznamující česká finanční instituce, která
v kalendářním roce vede oznamovaný americký účet,
podá správci daně oznámení, ve kterém uvede

a) identifikační číslo přidělené jí v souladu s mezi-
národní smlouvou,

b) svůj název nebo označení, identifikační číslo
osoby podle zákona upravujícího státní statis-
tickou službu,

c) číslo každého oznamovaného amerického účtu,

d) údaje zjištěné v rámci plnění zjišťovací povin-
nosti o

1. majiteli každého oznamovaného amerického
účtu,

2. specifikované americké osobě, která je ovlá-
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dající osobou majitele oznamovaného ame-
rického účtu, který je právnickou osobou
nebo jednotkou bez právní osobnosti,

e) zůstatek peněžních prostředků na každém
oznamovaném americkém účtu nebo jeho hod-
notu

1. ke konci kalendářního roku,

2. ke dni bezprostředně předcházejícímu zru-
šení oznamovaného amerického účtu, nebo

3. za období podle mezinárodní smlouvy,

f) další údaje podle mezinárodní smlouvy,

g) prohlášení, že při plnění prověřovací povinnosti
řádně použila postupy náležité péče nebo jiné
srovnatelné postupy.

(2) Pokud z prověřování vyplyne, že oznamu-
jící česká finanční instituce v kalendářním roce ne-
vede žádný oznamovaný americký účet, oznámí tuto
skutečnost správci daně.

(3) Oznamující česká finanční instituce, která
v kalendářním roce vede účet, jehož majitelem je ne-
účastnící se finanční instituce, oznámí tuto skuteč-
nost správci daně.

(4) Vykonává-li neoznamující česká finanční
instituce jako podnikatel činnost stejného druhu ja-
kou vykonávají finanční instituce a jde-li o vládní
entitu nebo mezinárodní organizaci nebo jde-li
o Českou národní banku, podává oznámení podle
odstavce 1, pokud jde o toto podnikání.

§ 12

Lhůta pro podání oznámení

(1) Oznámení se podává do 30. června kalen-
dářního roku následujícího po kalendářním roce, za
který je plněna oznamovací povinnost.

(2) Lhůtu pro podání oznámení nelze prodlou-
žit.

§ 13

Způsob podání oznámení

(1) Oznámení se činí datovou zprávou

a) podepsanou uznávaným elektronickým podpi-
sem, nebo

b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kte-
rým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

(2) Formát a strukturu datové zprávy zveřejní
správce daně způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup.

HLAVA IV

NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ
FINANČNÍ INSTITUCE

§ 14

Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy

Správce daně může české finanční instituci ulo-
žit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité po-
vahy, pokud poruší

a) povinnost získat identifikační číslo,

b) prověřovací povinnost,

c) zjišťovací povinnost,

d) povinnost uchovávat doklady týkající se plnění
prověřovací a zjišťovací povinnosti,

e) oznamovací povinnost.

ČÁST TŘETÍ

PŘEDÁVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ INFORMACÍ
O FINANČNÍCH ÚČTECH

HLAVA I

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

§ 15

Postup správce daně

Správce daně předá informace oznámené na zá-
kladě plnění oznamovací povinnosti ústřednímu
kontaktnímu orgánu.

§ 16

Postup ústředního kontaktního orgánu

(1) Ústřední kontaktní orgán předá informace,
které obdržel od správce daně, kontaktnímu místu
Spojených států amerických způsobem stanoveným
jejich vzájemnou dohodou.

(2) Ústřední kontaktní orgán předá získané
údaje do 30. září kalendářního roku následujícího
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po kalendářním roce, za který byly tyto údaje ozná-
meny.

HLAVA II

PŘIJÍMÁNÍ INFORMACÍ

§ 17

Postup ústředního kontaktního orgánu

Ústřední kontaktní orgán přijímá informace od
kontaktního místa Spojených států amerických
oznamované podle mezinárodní smlouvy.

ČÁST ČTVRTÁ

PLATBY NEÚČASTNÍCÍM
SE FINANČNÍM INSTITUCÍM

§ 18

Povinnosti při platbě
neúčastnící se finanční instituci

Oznamující česká finanční instituce, která neú-
častnící se finanční instituci poukáže nebo zprostřed-
kuje platbu ze zdrojů na území Spojených států ame-
rických,

a) poskytne tomu, od koho tuto platbu obdržela,
údaje nutné pro oznamování související s touto
platbou a sražení daně Spojených států americ-
kých podle mezinárodní smlouvy, nebo

b) srazí částku odpovídající dani Spojených států
amerických podle mezinárodní smlouvy, pokud
je k tomu vůči tomuto státu zavázána, a zašle ji
tomuto státu.

ČÁST PÁTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 19

Dříve existující finanční účty

(1) U finančního účtu, který oznamující česká
finanční instituce vedla ke dni uvedenému v meziná-
rodní smlouvě, není povinna do dne uvedeného
v mezinárodní smlouvě zjišťovat a oznamovat fede-
rální daňové identifikační číslo Spojených států ame-
rických a daňové identifikační číslo nebo jiné ob-
dobné číslo používané pro daňové účely; jsou-li jí
známa, oznámí je.

(2) Nejsou-li oznamující české finanční instituci
známa identifikační čísla podle odstavce 1, oznámí
místo nich datum narození, je-li jí známo.

(3) U finančního účtu, který oznamující česká
finanční instituce vedla ke dni uvedenému v meziná-
rodní smlouvě, splní oznamující česká finanční insti-
tuce prověřovací povinnost nejpozději do dne uve-
deného v mezinárodní smlouvě.

§ 20

Zvláštní oznamovací povinnost

Oznamující česká finanční instituce v souladu
s mezinárodní smlouvou oznámí za kalendářní rok
2015 a 2016 název neúčastnící se finanční instituce
a úhrnnou výši plateb, které jí v daném kalendářním
roce poukázala nebo zprostředkovala.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§ 21

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu
mezinárodní smlouvy v platnost.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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331

ZÁKON

ze dne 10. prosince 2014,

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o spotřebních daních

Čl. I

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve
znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004
Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004
Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005
Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005
Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb.,
zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zá-
kona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/
/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/
/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/
/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/
/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/
/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013
Sb. a zákona č. 201/2014 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008
o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice
92/12/EHS, ve znění směrnice Rady 2013/61/EU ze dne
17. prosince 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES
a 2008/118/ES, pokud jde o francouzské nejvzdálenější
regiony, a zejména Mayotte.
Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011
o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových vý-
robků.
Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o har-
monizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alko-
holických nápojů.
Směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbli-

žování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických
nápojů.
Směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o da-
ňovém značení plynových olejů a petroleje.
Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou
se mění struktura rámcových předpisů Společenství
o zdanění energetických produktů a elektřiny, ve znění
směrnice Rady 2004/74/ES ze dne 29. dubna 2004, kte-
rou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost
některých členských států uplatňovat u energetických
produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo
sníženou úroveň zdanění, a směrnice Rady 2004/75/ES
ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/
/ES, pokud jde o možnost Kypru uplatňovat u energetic-
kých produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně
nebo sníženou úroveň zdanění.“.

2. V § 1 odst. 1 písm. b) se slova „a způsob
značení některých minerálních olejů“ zrušují.

3. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena c) až e), která znějí:
„c) způsob barvení a značkování vybraných mine-

rálních olejů,

d) způsob značkování některých dalších minerál-
ních olejů a

e) sledování nakládání se zvláštními minerálními
oleji.“.

4. V § 1 odstavec 3 zní:

„(3) Orgány Celní správy České republiky vy-
konávají

a) správu spotřebních daní,

b) další působnosti podle tohoto zákona souvise-
jící s vybranými výrobky; při jejich výkonu po-
stupují podle daňového řádu.“.

5. Poznámka pod čarou č. 1a zní:

„1a) Směrnice Rady 2008/118/ES.“.

6. V § 2 odst. 3 se slova „francouzských zámoř-
ských departementů,“ zrušují a slova „a britských
Normanských ostrovů“ se nahrazují slovy „ , brit-
ských Normanských ostrovů a francouzská území
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uvedená v článku 349 Smlouvy o fungování Evrop-
ské unie“.

7. V § 3 písm. j) se číslo „53“ nahrazuje slo-
vy „52a nebo 53“.

8. V § 4 odst. 1 písmeno h) zní:

„h) která je zástupcem pro zasílání vybraných vý-
robků z jiného členského státu na daňové území
České republiky; pokud osoba uvedená v § 33
odst. 2 neustanoví zástupce pro zasílání vybra-
ných výrobků nebo pokud ustanovený zástupce
pro zasílání vybraných výrobků nesplní povin-
nosti uvedené v § 33e odst. 1, stává se plátcem
daně příjemce.“.

9. V § 5 odst. 7 se slova „právnické nebo fy-
zické“ a slova „(§ 33)“ zrušují.

10. V § 6 odst. 1 se slova „zvláštním povolením
podle § 13 tohoto zákona“ nahrazují slovy „povole-
ním k přijímání a užívání vybraných výrobků osvo-
bozených od daně“ a slova „9 a 10“ se nahrazují
číslem „5“.

11. V § 6 odst. 3 se slova „zvláštním povolením
podle § 13“ nahrazují slovy „povolením k přijímání
a užívání vybraných výrobků osvobozených od
daně“.

12. V § 9 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

13. V § 9 odst. 3 písmeno h) zní:

„h) dnem zániku nebo zrušení povolení k provozo-
vání daňového skladu nebo povolení k přijímání
a užívání vybraných výrobků osvobozených od
daně; to se nevztahuje na vybrané výrobky,
které se mohou užívat bez tohoto povolení,
nebo na vybrané výrobky, pro které toto povo-
lení zaniklo podle § 13b a které jsou dnem zá-
niku tohoto povolení uvedeny do režimu pod-
míněného osvobození od daně,“.

14. V § 9 odst. 3 písm. i) se slova „právnické
nebo fyzické“ a slova „(§ 33)“ zrušují.

15. V § 11 odstavec 3 zní:

„(3) Vybrané výrobky osvobozené od daně po-
dle odstavce 1 lze přijímat a užívat bez povolení
k přijímání a užívání vybraných výrobků osvoboze-
ných od daně.“.

16. V § 12 odst. 1 se slova „9 a 10“ nahrazují
číslem „5“.

17. V § 12 odst. 3 se slova „zvláštního povolení
na“ nahrazují slovy „povolení k“ a slova „které mu
bylo vydáno podle § 13, pokud tento zákon nesta-
noví jinak (§ 11 odst. 3, § 32, § 53 odst. 4 až 11, § 73
odst. 2, § 87, § 98 a § 105a“ se nahrazují slovy „po-
kud nelze vybrané výrobky osvobozené od daně při-
jímat a užívat bez tohoto povolení“.

18. V § 12 odst. 4 se slova „zvláštního povolení
na“ nahrazují slovy „povolení k“ a slovo „zvláštní“
se zrušuje.

19. V § 12 odst. 5 se slova „ve zvláštním povo-
lení“ nahrazují slovy „v povolení k přijímání a uží-
vání vybraných výrobků osvobozených od daně“.

20. § 13 včetně nadpisu zní:

„§ 13

Přijímání a užívání vybraných výrobků
osvobozených od daně

(1) Vybrané výrobky osvobozené od daně lze
přijímat a užívat pouze na základě pravomocného
povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků
osvobozených od daně.

(2) Vybrané výrobky osvobozené od daně lze
přijímat pouze od dodavatele uvedeného v povolení
k přijímání a užívání vybraných výrobků osvoboze-
ných od daně.

(3) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavad-
ního povolení k přijímání a užívání vybraných vý-
robků osvobozených od daně novým, lze vybrané
výrobky osvobozené od daně přijímat a užívat na
základě nového povolení ode dne jeho oznámení.“.

Poznámky pod čarou č. 19a a 21 se zrušují, a to
včetně odkazů na poznámky pod čarou.

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

„§ 13a

Povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků
osvobozených od daně

(1) Je-li v návrhu na vydání povolení k přijímání
a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně
uvedeno více dodavatelů, správce daně vydá toto po-
volení ke každému dodavateli samostatně.

(2) Správce daně zašle stejnopis povolení k při-
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jímání a užívání vybraných výrobků osvobozených
od daně dodavateli těchto vybraných výrobků.

§ 13b

Zánik povolení k přijímání a užívání vybraných
výrobků osvobozených od daně

Povolení k přijímání a užívání vybraných vý-
robků osvobozených od daně zaniká rovněž dnem,
kdy nabude právní moci povolení k provozování da-
ňového skladu pro prostorově ohraničené místo, ve
kterém jsou umístěny vybrané výrobky osvobozené
od daně na základě povolení k přijímání a užívání
vybraných výrobků osvobozených od daně.

§ 13c

Zrušení povolení k přijímání a užívání vybraných
výrobků osvobozených od daně z moci úřední

Správce daně zruší povolení k přijímání a uží-
vání vybraných výrobků osvobozených od daně
rovněž, pokud

a) byl vybraný výrobek osvobozený od daně pou-
žit na jiný účel, než který byl v tomto povolení
uveden, a uživatel ve stanovené lhůtě nezaplatil
daň, nebo

b) uživatel po dobu 12 po sobě jdoucích kalendář-
ních měsíců neuskuteční nákup vybraných vý-
robků osvobozených od daně podle tohoto po-
volení.“.

22. V § 14 odst. 2 písm. a) se slova „ ; s tímto
oznámením předloží doklad o tom, že daň za vy-
brané výrobky, které budou dopraveny do jiného
členského státu, byla na daňovém území České repu-
bliky zaplacena“ zrušují.

23. V § 14 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:

„d) předloží doklad o tom, že daň za vybrané vý-
robky, které byly dopraveny do jiného člen-
ského státu, byla na daňovém území České re-
publiky zaplacena nebo přiznána a zaplacena,“.

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

24. V § 14 odst. 2 závěrečné části ustanovení se
slovo „e)“ nahrazuje slovem „f)“.

25. V § 19 odst. 7 se slova „13 odst. 22
písm. d)“ nahrazují slovem „13b“, slova „zvláštního
povolení“ se nahrazují slovy „povolení k přijímání

a užívání vybraných výrobků osvobozených od
daně“ a slova „podle § 20“ se zrušují.

26. Za § 19 se vkládají nové § 19a až 19c, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 19a

Provozování daňového skladu

(1) Daňový sklad lze provozovat pouze na zá-
kladě pravomocného povolení k provozování daňo-
vého skladu.

(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavad-
ního povolení k provozování daňového skladu no-
vým, lze daňový sklad provozovat na základě no-
vého povolení ode dne jeho oznámení.

§ 19b

Další podmínka pro vydání povolení
k provozování daňového skladu

(1) Podmínkou pro vydání povolení k provozo-
vání daňového skladu je rovněž poskytnutí zajištění
daně způsobem a ve výši stanovené tímto zákonem.

(2) Zajištění daně se poskytuje pro každý da-
ňový sklad samostatně.

§ 19c

Povolení k provozování daňového skladu

(1) Správce daně v povolení k provozování da-
ňového skladu přidělí evidenční číslo rovněž daňo-
vému skladu, nebylo-li přiděleno dříve.

(2) Je-li v návrhu na vydání povolení k provo-
zování daňového skladu uvedeno více daňových
skladů, správce daně vydá povolení k provozování
daňového skladu ke každému daňovému skladu
samostatně.“.

27. § 20 včetně nadpisu zní:

„§ 20

Zrušení povolení k provozování daňového skladu
z moci úřední

(1) Správce daně zruší povolení k provozování
daňového skladu rovněž, pokud provozovatel daňo-
vého skladu po dobu 3 po sobě jdoucích kalendář-
ních měsíců neprovozuje daňový sklad.

(2) Pokud bylo povolení k provozování daňo-
vého skladu zrušeno z moci úřední, s výjimkou zru-
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šení podle odstavce 1, správce daně zruší všechna
ostatní povolení k provozování daňového skladu,
která byla tomuto provozovateli daňového skladu
vydána.

(3) Pokud bylo povolení k provozování daňo-
vého skladu zrušeno z moci úřední, s výjimkou zru-
šení podle odstavce 1, může osoba, jíž bylo toto po-
volení zrušeno, podat návrh na vydání povolení
k provozování daňového skladu nejdříve po uply-
nutí 2 let od zrušení tohoto povolení.“.

28. V § 21 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 16 se označují jako od-
stavce 3 až 15.

29. V § 21 odst. 6 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „nebo jsou tyto výrobky přijaty v mís-
tě přímého dodání“.

30. V § 21 odst. 7 větě první se slova „od-
stavce 7“ nahrazují slovy „odstavce 6“ a věta druhá
se zrušuje.

31. V § 21 odst. 9 se číslo „7“ nahrazuje čís-
lem „6“ a číslo „12“ se nahrazuje číslem „11“.

32. V § 21 odst. 9 se slovo „povoleno“ nahra-
zuje slovy „rozhodnuto o“, za slovo „nebo“ se vklá-
dají slova „o upuštění“ a slova „bylo upuštěno“ se
zrušují.

33. V § 21 odst. 10 se slova „prostřednictvím
správce daně místně příslušného daňovému skladu“
zrušují.

34. V § 21 odst. 11 větě druhé se slova „může
povolit“ nahrazují slovy „může rozhodnout o“,
slova „nebo povolit“ se nahrazují slovy „nebo o“
a slova „daňové spolehlivosti žadatele, s tím“ se na-
hrazují slovem „tom“.

35. V § 21 odst. 11 větě třetí se slova „svoji
daňovou spolehlivost,“ zrušují.

36. V § 21 se za odstavec 11 vkládá nový od-
stavec 12, který zní:

„(12) Správce daně rozhodne o žádosti o snížení
zajištění daně nebo o upuštění od zajištění daně ve
lhůtě 60 dnů ode dne podání této žádosti; ve zvlášť
složitých případech může tuto lhůtu prodloužit nej-
blíže nadřízený správce daně. O tomto prodloužení
lhůty správce daně žadatele vhodným způsobem vy-
rozumí.“.

Dosavadní odstavce 12 až 15 se označují jako od-
stavce 13 až 16.

37. V § 21 odstavec 13 zní:

„(13) Rozhodnutí o snížení zajištění daně nebo
o upuštění od zajištění daně se vydává nejdéle na
dobu 1 roku ode dne vydání tohoto rozhodnutí.
Provozovatel daňového skladu může o vydání roz-
hodnutí o snížení zajištění daně nebo o upuštění od
zajištění daně, které má bezprostředně navazovat na
stávající rozhodnutí o snížení zajištění daně nebo
o upuštění od zajištění daně, požádat nejpozději
3 měsíce před uplynutím doby, na kterou bylo stá-
vající rozhodnutí vydáno; tuto lhůtu nelze navrátit
v předešlý stav.“.

38. V § 21 odst. 15 a 16 se slova „jeho poskyt-
nutí“ nahrazují slovy „zajištění daně“.

39. V § 21 se doplňuje odstavec 17, který zní:

„(17) Ustanovení o zajištění daně platí pro
oprávněného příjemce pro opakované přijímání vy-
braných výrobků obdobně, s výjimkou § 58 odst. 1,
§ 77 odst. 1 a 2, § 90 a 116a.“.

40. V § 21a odst. 4 se slova „místně příslušný
daňovému skladu odeslání“ nahrazují slovy „ , v je-
hož územní působnosti se nachází daňový sklad
(dále jen „správce daně místně příslušný daňovému
skladu“), který vybrané výrobky odesílá“.

41. V § 21a odst. 7 se slovo „poskytnutí“ zru-
šuje.

42. § 22 včetně nadpisu zní:

„§ 22

Oprávněný příjemce pro opakované přijímání
vybraných výrobků

(1) Oprávněný příjemce pro opakované přijí-
mání vybraných výrobků může vybrané výrobky
opakovaně přijímat v režimu podmíněného osvobo-
zení od daně pouze na základě pravomocného povo-
lení pro opakované přijímání vybraných výrobků.

(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavad-
ního povolení pro opakované přijímání vybraných
výrobků novým, lze vybrané výrobky opakovaně
přijímat na základě nového povolení ode dne jeho
oznámení.“.

43. Za § 22 se vkládají nové § 22a a 22b, které
včetně nadpisů znějí:
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„§ 22a

Další podmínka pro vydání povolení
pro opakované přijímání vybraných výrobků

Podmínkou pro vydání povolení pro opakované
přijímání vybraných výrobků je rovněž poskytnutí
zajištění daně způsobem a ve výši stanovené tímto
zákonem.

§ 22b

Zrušení povolení pro opakované přijímání
vybraných výrobků z moci úřední

(1) Správce daně zruší povolení pro opakované
přijímání vybraných výrobků rovněž, pokud opráv-
něný příjemce po dobu 3 po sobě jdoucích kalendář-
ních měsíců nepřijímá vybrané výrobky.

(2) Pokud bylo povolení pro opakované přijí-
mání vybraných výrobků zrušeno z moci úřední,
může osoba, jíž bylo toto povolení zrušeno, podat
návrh na vydání povolení pro opakované přijímání
vybraných výrobků nejdříve po uplynutí 2 let od
zrušení tohoto povolení.“.

44. § 23 včetně nadpisu zní:

„§ 23

Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí
vybraných výrobků

(1) Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí
vybraných výrobků může vybrané výrobky jedno-
rázově přijmout v režimu podmíněného osvobození
od daně pouze na základě pravomocného povolení
pro jednorázové přijetí vybraných výrobků.

(2) Návrh na vydání povolení pro jednorázové
přijetí vybraných výrobků lze podat nejdříve po
uplynutí 3 měsíců ode dne oznámení předchozího
povolení.“.

45. Za § 23 se vkládají nové § 23a až 23d, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 23a

Podmínka pro vydání povolení
pro jednorázové přijetí vybraných výrobků

(1) Podmínkou pro vydání povolení pro jedno-
rázové přijetí vybraných výrobků je poskytnutí za-
jištění daně.

(2) Výše zajištění daně odpovídá výši daně, kte-

rou je oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí
vybraných výrobků povinen přiznat a zaplatit po
uvedení těchto výrobků do volného daňového
oběhu.

(3) Zajištění daně se poskytuje složením nebo
převodem finančních prostředků na depozitní účet
pro zajištění daně zřízený správcem daně.

§ 23b

Povolení pro jednorázové přijetí
vybraných výrobků

(1) Správce daně rozhodne o návrhu na vydání
povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků
nejpozději následující pracovní den po poskytnutí
zajištění daně, neobsahuje-li tento návrh vady nebo
nemá-li správce daně pochybnosti o jeho správnosti
nebo úplnosti.

(2) Správce daně v povolení pro jednorázové
přijetí vybraných výrobků uvede rovněž množství
vybraných výrobků, které mají být přijaty.

§ 23c

Zánik povolení pro jednorázové přijetí
vybraných výrobků

Povolení pro jednorázové přijetí vybraných vý-
robků zaniká

a) okamžikem jednorázového přijetí vybraných
výrobků, nebo

b) uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí právní moci
povolení pro jednorázové přijetí vybraných vý-
robků.

§ 23d

Použití zajištění daně v případě zániku povolení
pro jednorázové přijetí vybraných výrobků

(1) Dnem splatnosti daně zajištění daně zaniká
a zajištěná částka se převede na úhradu této daně.

(2) Pokud vznikl v důsledku zániku zajištění
daně vratitelný přeplatek, správce daně jej vrátí bez
žádosti do 5 pracovních dnů od jeho vzniku.“.

46. V § 24 odst. 2 a v § 25 odst. 2 se za číslo „3“
vkládá slovo „pracovní“.

47. V § 32 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou
„Tyto výrobky lze přijímat a užívat bez povolení
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k přijímání a užívání vybraných výrobků osvoboze-
ných od daně.“.

48. V § 32 odst. 3 větě třetí se slova „pro jejich
přijímání se nevyžaduje zvláštní povolení podle
§ 13“ nahrazují slovy „lze je přijímat bez povolení
k přijímání a užívání vybraných výrobků osvoboze-
ných od daně“.

49. § 33 a 33a včetně nadpisů znějí:

„§ 33

Zasílání vybraných výrobků na daňové území
České republiky

(1) Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká na
daňovém území České republiky, pokud jsou vy-
brané výrobky, které byly uvedeny do volného da-
ňového oběhu v jiném členském státě, zasílány oso-
bou mající místo pobytu nebo sídlo v tomto jiném
členském státě nebo na účet takové osoby osobě
s místem pobytu nebo sídlem na daňovém území
České republiky, která nepodniká ani nevykonává
jinou samostatnou hospodářskou činnost.

(2) Osoba, která vybrané výrobky zasílá z ji-
ného členského státu na daňové území České repu-
bliky osobě podle odstavce 1, ustanoví pro splnění
této povinnosti zástupce pro zasílání vybraných vý-
robků.

(3) Zástupcem pro zasílání vybraných výrobků
může být pouze osoba se sídlem nebo místem po-
bytu na daňovém území České republiky, která není
totožná s osobou, které jsou vybrané výrobky za-
sílány.

(4) Zástupce pro zasílání vybraných výrobků je
daňovým subjektem.

(5) Ustanovení o zasílání vybraných výrobků
se nevztahují na vybrané výrobky, které jsou obsa-
hem drobné zásilky neobchodního charakteru.

§ 33a

Zástupce pro zasílání vybraných výrobků

(1) Zástupce pro zasílání vybraných výrobků
může vykonávat svou činnost pouze na základě pra-
vomocného povolení pro zasílání vybraných vý-
robků.

(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavad-
ního povolení pro zasílání vybraných výrobků no-

vým, lze vykonávat činnost zástupce pro zasílání vy-
braných výrobků na základě nového povolení ode
dne jeho oznámení.“.

50. Za § 33a se vkládají nové § 33b až 33l, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 33b

Podmínky pro vydání povolení pro zasílání
vybraných výrobků

Podmínkami pro vydání povolení pro zasílání
vybraných výrobků jsou

a) bezdlužnost a

b) plná moc s úředně ověřeným podpisem pro
účely zasílání vybraných výrobků na daňové
území České republiky.

§ 33c

Povolení pro zasílání vybraných výrobků

Správce daně rozhodne o návrhu na vydání po-
volení pro zasílání vybraných výrobků ve lhůtě
30 dnů ode dne podání tohoto návrhu, popřípadě
ode dne odstranění jeho vad nebo pochybností
o správnosti nebo úplnosti údajů v něm uvedených.

§ 33d

Zrušení povolení pro zasílání vybraných výrobků
z moci úřední

Správce daně zruší povolení pro zasílání vybra-
ných výrobků rovněž, pokud zástupce pro zasílání
vybraných výrobků po dobu 3 po sobě jdoucích ka-
lendářních měsíců nevykonává činnost, která je
předmětem povolení.

§ 33e

Postup při zasílání vybraných výrobků
na daňové území České republiky

(1) Zástupce pro zasílání vybraných výrobků je
povinen před každým odesláním vybraných vý-
robků z jiného členského státu

a) oznámit správci daně

1. název, popřípadě obchodní označení, druh
a množství zasílaných vybraných výrobků
v měřicích jednotkách; název vybraného vý-
robku musí být uveden dostatečně přesným
termínem, který umožní zjištění totožnosti
vybraného výrobku tak, aby bylo možné
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jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro
tento výrobek stanovena,

2. jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, osoby,
které jsou vybrané výrobky zasílány, a

b) poskytnout zajištění daně.

(2) Výše zajištění daně odpovídá výši daně za
množství zasílaných vybraných výrobků, pokud by
tyto vybrané výrobky byly uvedeny do volného da-
ňového oběhu na daňovém území České republiky.

(3) Zajištění daně se poskytuje složením nebo
převodem finančních prostředků na depozitní účet
pro zajištění daně zřízený správcem daně.

§ 33f

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit
v případě zasílání vybraných výrobků

na daňové území České republiky

(1) Zástupce pro zasílání vybraných výrobků je
povinen po přijetí vybraných výrobků osobou, které
jsou vybrané výrobky zasílány, na daňovém území
České republiky daň přiznat a zaplatit.

(2) Pokud zástupce pro zasílání vybraných vý-
robků nesplní povinnosti uvedené v § 33e odst. 1,
přechází povinnost daň přiznat a zaplatit na osobu,
která zaslané vybrané výrobky přijala.

(3) Dojde-li během dopravy vybraných vý-
robků zasílaných na daňové území České republiky
z jiného členského státu k jejich ztrátě nebo znehod-
nocení, postupuje se podle § 4 odst. 1 písm. d) a § 28
odst. 4, 5 a 10 obdobně. To neplatí, pokud se jedná
o nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení.

§ 33g

Daňové přiznání v případě zasílání vybraných
výrobků na daňové území České republiky

(1) Pokud se jedná o opakované zasílání vybra-
ných výrobků, na návrh zástupce pro zasílání vybra-
ných výrobků může správce daně rozhodnout, že
vybrané výrobky přijaté v jednom zdaňovacím ob-
dobí mohou být zahrnuty do jednoho daňového při-
znání.

(2) K daňovému přiznání je zástupce pro zasí-
lání vybraných výrobků povinen připojit doklad po-
tvrzující, že daň za zasílané vybrané výrobky byla

zaplacena v členském státě, ze kterého byly ode-
slány.

§ 33h

Použití zajištění daně pro účely zasílání vybraných
výrobků na daňové území České republiky

(1) Dnem splatnosti daně zajištění daně zaniká
a zajištěná částka se převede na úhradu této daně.

(2) Správce daně vrátí vratitelný přeplatek bez
žádosti do 5 pracovních dnů od jeho vzniku, pokud
vznikl v důsledku

a) zániku zajištění daně, nebo

b) nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení, ke
které došlo během dopravy vybraných výrobků
zasílaných na daňové území České republiky
z jiného členského státu.

§ 33i

Evidence vedená zástupcem pro zasílání
vybraných výrobků

(1) Zástupce pro zasílání vybraných výrobků je
povinen vést evidenci o přijatých vybraných výrob-
cích a o osobách, kterým byly vybrané výrobky za-
sílány.

(2) Evidence musí obsahovat údaje uvedené
v § 33e odst. 1 písm. a).

§ 33j

Potvrzení související se zasíláním vybraných
výrobků na daňové území České republiky

(1) Po zaplacení daně z přijatých vybraných
výrobků zaslaných na daňové území České repu-
bliky správce daně na žádost osoby, která daň za-
platila, vydá pro účely vrácení daně v členském státě,
ze kterého byly vybrané výrobky odeslány, po-
tvrzení o zaplacení této daně.

(2) Dojde-li během dopravy vybraných vý-
robků zasílaných na daňové území České republiky
z jiného členského státu k jejich nepředvídatelné
ztrátě nebo znehodnocení, správce daně na žádost
zástupce pro zasílání vybraných výrobků vydá pro
účely vrácení daně v členském státě, ze kterého byly
vybrané výrobky odeslány, potvrzení o této skuteč-
nosti.
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§ 33k

Zasílání vybraných výrobků na území
jiného členského státu

(1) Osoba s místem pobytu nebo sídlem na da-
ňovém území České republiky může zaslat vybrané
výrobky uvedené do volného daňového oběhu na
daňovém území České republiky osobě se sídlem
nebo s místem pobytu na území jiného členského
státu, která nepodniká ani nevykonává jinou samo-
statnou hospodářskou činnost, pokud to před ode-
sláním vybraných výrobků písemně oznámí svému
místně příslušnému správci daně a v oznámení uvede
název a množství zasílaných vybraných výrobků
a členský stát určení.

(2) Osoba zasílající vybrané výrobky podle od-
stavce 1 je povinna vést evidenci o zasílaných vybra-
ných výrobcích a je povinna prokázat splnění pod-
mínek pro zasílání vybraných výrobků do jiného
členského státu stanovených tím státem, do kterého
jsou vybrané výrobky zasílány.

§ 33l

Doprava vybraných výrobků zasílaných
na území jiného členského státu

(1) Dojde-li během dopravy vybraných vý-
robků zasílaných z daňového území České repu-
bliky do jiného členského státu k jejich ztrátě nebo
znehodnocení, postupuje se podle § 4 odst. 1
písm. d) a § 28 odst. 4, 5 a 10 obdobně. To neplatí,
pokud se jedná o nepředvídatelnou ztrátu nebo zne-
hodnocení.

(2) Dojde-li během dopravy vybraných vý-
robků zasílaných z daňového území České repu-
bliky do jiného členského státu k jejich ztrátě nebo
znehodnocení, správce daně poskytne příslušnému
orgánu členského státu, ve kterém má být doprava
zasílaných vybraných výrobků ukončena, informaci
o vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit na daňo-
vém území České republiky.

(3) Dojde-li během dopravy vybraných vý-
robků zasílaných z daňového území České repu-
bliky do jiného členského státu k jejich nepředvída-
telné ztrátě nebo znehodnocení, správce daně po-
skytne příslušnému orgánu členského státu, ve kte-
rém má být doprava ukončena, informaci o této
skutečnosti.“.

51. § 36 včetně nadpisu zní:

„§ 36

Prodej za ceny bez daně

(1) Vybrané výrobky lze prodávat fyzické
osobě při jejím bezprostředním výstupu z daňového
území Evropské unie za ceny bez daně pouze

a) na základě pravomocného povolení k prodeji za
ceny bez daně,

b) v části tranzitního prostoru mezinárodního
letiště vymezené v povolení k prodeji za ceny
bez daně nebo na palubě letadla během letu a

c) po ověření, že její cílová stanice je ve třetí zemi
nebo na třetím území.

(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavad-
ního povolení k prodeji za ceny bez daně novým, lze
vybrané výrobky prodávat na základě nového povo-
lení ode dne jeho oznámení.

(3) V případě povolení k prodeji za ceny bez
daně je místně příslušným správcem daně správce
daně místně příslušný mezinárodnímu letišti.

(4) Vybrané výrobky lze dodávat do prostor
podle odstavce 1 nebo na paluby letadel pouze v re-
žimu podmíněného osvobození od daně. Takto do-
dané vybrané výrobky se považují za umístěné v re-
žimu podmíněného osvobození od daně až do doby
jejich prodeje.

(5) Držitel povolení k prodeji za ceny bez daně
je povinen zajistit, aby při prodeji vybraných vý-
robků byly na prodejním dokladu vyznačeny tyto
údaje:

a) číslo letu,
b) druh vybraných výrobků,
c) množství vybraných výrobků a
d) cena.“.

52. Za § 36 se vkládají nové § 36a a 36b, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 36a

Povolení k prodeji za ceny bez daně

Správce daně v povolení k prodeji za ceny bez
daně stanoví rovněž část tranzitního prostoru mezi-
národního letiště, kde lze prodávat vybrané výrobky
za ceny bez daně.

§ 36b

Prodej vybraných výrobků za ceny bez daně
mezi držiteli povolení k prodeji za ceny bez daně

Držitel povolení k prodeji za ceny bez daně
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může vybrané výrobky přijaté za ceny bez daně pro-
dat za ceny bez daně jinému držiteli tohoto povolení,
pokud

a) podal žádost o zrušení tohoto povolení,

b) správce daně s tímto prodejem souhlasí a

c) k tomuto prodeji dojde do dne nabytí právní
moci rozhodnutí o zrušení povolení.“.

53. V § 37 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Provozovatel daňového skladu je povinen
vést evidenci vybraných výrobků ve

a) struktuře, kterou zveřejní správce daně způso-
bem umožňujícím dálkový přístup, a

b) formátu, který zveřejní správce daně způsobem
umožňujícím dálkový přístup, pokud vede tuto
evidenci elektronicky.“.

54. V § 38 odst. 2, § 39 odst. 2 a v § 39a odst. 3
se slova „a 4“ nahrazují slovy „až 5“.

55. V § 40 odst. 1 písm. b) a c) se slova „ve
zvláštním povolení“ nahrazují slovy „v povolení
k přijímání a užívání vybraných výrobků osvoboze-
ných od daně“.

56. V § 40 odst. 2 se slova „a 4“ nahrazují slo-
vy „až 5“.

57. V § 41 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Správce daně vrátí odebrané vzorky vybra-
ných výrobků osobě, od které je získal, nejpozději
do 60 dnů od jejich odebrání.“.

58. V § 42e odst. 1 se číslo „60“ nahrazuje čís-
lem „120“.

59. V § 43 se slova „ , daňovému zástupci pro
zasílání vybraných výrobků podle § 33“ a věta druhá
zrušují.

60. Za část první se vkládá nová část druhá,
která včetně nadpisu zní:

„ČÁST DRUHÁ

OBECNÁ USTANOVENÍ
O POVOLOVACÍM ŘÍZENÍ

§ 43a

Povolovací řízení

Povolení vydává správce daně pouze na základě
návrhu na vydání povolení.

§ 43b

Návrh na vydání povolení

(1) Návrh na vydání povolení lze podat jen na
tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na
tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má
údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto
tiskopisem.

(2) Návrh na vydání povolení lze učinit i elek-
tronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Z tiskopisu podle odstavce 1 musí být pa-
trné, které z předepsaných údajů se uvádí v povolení
a lze je změnit

a) pouze na žádost držitele povolení, nebo

b) z moci úřední.

(4) V návrhu na vydání povolení je navrhovatel
povinen uvést

a) údaje potřebné pro posouzení ekonomické sta-
bility,

b) další předepsané údaje potřebné pro správu
daní.

§ 43c

Podmínky pro vydání povolení

(1) Podmínkami pro vydání povolení jsou

a) spolehlivost,

b) bezdlužnost,

c) ekonomická stabilita,

d) oprávnění provozovat živnost umožňující vý-
kon činnosti související s povolením a

e) skutečnost, že navrhovatel není v likvidaci nebo
v úpadku.

(2) Podmínky spolehlivosti a bezdlužnosti musí
splňovat

a) navrhovatel a

b) v případě, že je navrhovatelem právnická osoba,
rovněž fyzická osoba, která je statutárním orgá-
nem nebo členem statutárního orgánu navrho-
vatele anebo vykonává činnost statutárního
orgánu nebo člena statutárního orgánu navrho-
vatele.

(3) Podmínky pro vydání povolení musí být
splňovány po celou dobu trvání povolení.
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§ 43d

Spolehlivost

(1) Za spolehlivou se pro účely tohoto zákona
považuje osoba, která

a) je bezúhonná a

b) v posledních 3 letech neporušila závažným způ-
sobem daňové, celní nebo účetní předpisy.

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona
považuje osoba, která nebyla pravomocně odsou-
zena pro trestný čin proti majetku nebo pro trestný
čin hospodářský, nebo se na ni hledí, jako by nebyla
odsouzena.

(3) Pokud právnická osoba závažným způso-
bem poruší daňové, celní nebo účetní předpisy, hledí
se pro účely posouzení splnění podmínky spolehli-
vosti na osobu, která byla v době tohoto porušení
v této právnické osobě statutárním orgánem nebo
členem statutárního orgánu, jako by je rovněž poru-
šila.

§ 43e

Prokazování bezúhonnosti

(1) Pokud je osoba, která musí splňovat pod-
mínku bezúhonnosti, cizincem, nebo právnickou
osobou, která nemá sídlo na území České republiky,
prokazuje se bezúhonnost výpisem z evidence trestů
nebo rovnocennou písemností vydanou státem,

a) jehož je tato osoba státním občanem, nebo ve
kterém sídlí a

b) ve kterém se v posledních 3 letech tato osoba
zdržovala, nebo sídlila nepřetržitě po dobu delší
než 3 měsíce.

(2) Pokud je osoba, která musí splňovat pod-
mínku bezúhonnosti, státním občanem České repu-
bliky, který se v posledních 3 letech zdržoval ne-
přetržitě po dobu delší než 3 měsíce na území jiného
státu, prokazuje se bezúhonnost výpisem z evidence
trestů nebo rovnocennou písemností vydanou tímto
státem.

(3) Osoba, která je nebo byla státním občanem
jiného členského státu než České republiky, nebo
osoba, která má nebo měla bydliště v jiném členském
státě než v České republice, může místo písemností
podle odstavce 1 nebo 2 použít k prokázání své bez-
úhonnosti jinou písemnost.

(4) Nevydává-li stát písemnost podle odstav-
ce 1 nebo 2, lze tuto písemnost nahradit čestným
prohlášením učiněným před notářem nebo orgánem
tohoto státu.

(5) Písemnost podle odstavců 1 až 4 nesmí být
ke dni podání návrhu na vydání povolení starší než
3 měsíce.

(6) Osoba, která musí splňovat podmínku
bezúhonnosti, musí na výzvu správce daně předlo-
žit písemnost podle odstavců 1 až 3, která není
starší než 3 měsíce, a to ve lhůtě stanovené správcem
daně.

§ 43f

Bezdlužnost

(1) Za bezdlužnou se pro účely tohoto zákona
považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek
s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno po-
sečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na
splátky,

a) u orgánů Finanční správy České republiky,

b) u orgánů Celní správy České republiky,

c) na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění, nebo

d) na pojistném a na penále na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

(2) Bezdlužnost podle odstavce 1 písm. c) a d)
se prokazuje potvrzeními, která nejsou starší než
30 dnů přede dnem podání návrhu na vydání povo-
lení.

§ 43g

Ekonomická stabilita

Ekonomicky stabilní je ten, kdo nevykazuje ri-
ziko, že nedostojí svým platebním povinnostem
vztahujícím se ke správě spotřební daně, na základě

a) hodnocení ukazatelů rentability, likvidity, fi-
nanční stability, aktivity a produktivity práce
posuzovaných na základě údajů oznámených
navrhovatelem nebo držitelem povolení anebo
zjištěných správcem daně,

b) dalších skutečností významných pro posouzení
tohoto rizika.
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§ 43h

Postup k odstranění pochybností v údajích
v návrhu na vydání povolení

(1) Správce daně prověří údaje uvedené v ná-
vrhu a v případě pochybností o jejich správnosti
nebo úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje vy-
světlil, doložil, popřípadě doplnil nebo změnil, a zá-
roveň stanoví lhůtu, v níž je navrhovatel povinen tak
učinit.

(2) Po marném uplynutí stanovené lhůty
správce daně řízení zastaví.

§ 43i

Rozhodnutí o návrhu na vydání povolení

(1) Správce daně vydá navrhovateli povolení,
pokud jsou splněny podmínky pro vydání tohoto
povolení. V opačném případě návrh na vydání povo-
lení zamítne.

(2) Správce daně rozhodne o návrhu na vydání
povolení ve lhůtě 60 dnů ode dne podání tohoto ná-
vrhu, popřípadě ode dne odstranění jeho vad nebo
pochybností o správnosti nebo úplnosti údajů v něm
uvedených; ve zvlášť složitých případech může tuto
lhůtu prodloužit nejblíže nadřízený správce daně.
O tomto prodloužení lhůty správce daně navrhova-
tele vhodným způsobem vyrozumí.

(3) Správce daně v povolení

a) umožní držiteli povolení vykonávat činnost,
která je předmětem povolení,

b) přidělí navrhovateli evidenční číslo, nebylo-li
přiděleno dříve,

c) může stanovit další podmínky potřebné pro
správu daní, případně den, od kterého musí
být tyto podmínky splňovány.

(4) Držitel povolení je povinen přidělené evi-
denční číslo uvádět při styku se správcem daně.

§ 43j

Oznamovací povinnost držitele povolení

(1) Dojde-li ke změně údajů, které jsou uve-
deny v povolení a které se uvádějí v návrhu na vy-
dání povolení, je držitel povolení povinen tuto
změnu oznámit správci daně do 5 dnů ode dne,
kdy nastala.

(2) Držitel povolení je povinen ve lhůtě pro po-

dání daňového přiznání k dani z příjmů oznámit
správci daně údaje potřebné pro posouzení ekono-
mické stability; to neplatí, pokud neuplynul 1 měsíc
od sdělení těchto údajů při podání návrhu na vydání
povolení.

(3) Držitel povolení je povinen na výzvu
správce daně oznámit další údaje potřebné pro
správu daní.

(4) Oznamovací povinnost držitele povolení se
nevztahuje na údaje, které má správce daně k dispo-
zici, nebo jejichž změnu může automatizovaným
způsobem zjistit z rejstříků a evidencí, do nichž má
zřízen automatizovaný přístup; okruh těchto údajů
zveřejní správce daně způsobem umožňujícím dál-
kový přístup.

(5) Správce daně prověří údaje uvedené v ozná-
mení a v případě pochybností o jejich správnosti
nebo úplnosti vyzve držitele povolení, aby údaje vy-
světlil, doložil, popřípadě doplnil nebo změnil, a zá-
roveň stanoví lhůtu, v níž je držitel povolení povinen
tak učinit.

§ 43k

Změna povolení

(1) Správce daně nahradí dosavadní povolení
novým, pokud

a) držitel povolení podá žádost, ve které navrhne
změnu údajů, k jejichž změně může dojít až na
základě změny povolení,

b) dojde ke změně dalších údajů, které jsou uve-
deny v povolení, nebo

c) jím v odůvodněných případech změní nebo do-
plní podmínky potřebné pro správu daní stano-
vené v dosavadním povolení.

(2) K nahrazení dosavadního povolení novým
správce daně přistoupí pouze tehdy, jsou-li i nadále
splněny podmínky pro vydání povolení.

(3) V odůvodnění nového povolení se odůvod-
ňují pouze změny oproti dosavadnímu povolení.

§ 43l

Zrušení povolení na žádost

Správce daně zruší povolení na návrh držitele
povolení.
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§ 43m

Zrušení povolení z moci úřední

(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny
podmínky pro vydání povolení nebo podmínky po-
třebné pro správu daní stanovené v povolení, vyzve
držitele povolení k jejich splnění ve správcem daně
stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek
toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z pro-
dlení.

(2) Správce daně zruší povolení, pokud

a) držitel povolení na výzvu správce daně nezajistí
ve stanovené lhůtě splnění podmínek podle od-
stavce 1,

b) nejsou splněny podmínky podle odstavce 1,
k jejichž splnění správce daně držitele povolení
nevyzývá.

(3) Správce daně zruší povolení z důvodu ne-
splnění podmínek potřebných pro správu daní sta-
novených v povolení pouze tehdy, pokud se jedná
o závažné nesplnění těchto podmínek.

(4) Při stanovení lhůty ke splnění podmínek
pro vydání povolení správce daně přihlédne zejména
ke schopnosti držitele povolení závadný stav odstra-
nit. Za tím účelem může správce daně držiteli povo-
lení rozhodnutím

a) zcela nebo zčásti omezit možnost přijímat, vy-
rábět nebo nakupovat vybrané výrobky,

b) uložit povinnost poskytnout dodatečné zajiš-
tění daně ve výši odpovídající závažnosti
daného případu; je-li jako dodatečné zajištění
daně zvoleno zajištění daně způsobem podle to-
hoto zákona, může být výše tohoto zajištění
daně stanovena nad zákonem stanovenou výši,
nebo

c) stanovit další podmínky potřebné pro správu
daní.

(5) Rozhodnutí podle odstavce 4 pozbývá
účinnosti

a) dnem oznámení nového rozhodnutí podle od-
stavce 4, kterým správce daně nahradil dosa-
vadní rozhodnutí podle odstavce 4, nebo

b) dnem, ve kterém je ukončeno řízení o zrušení
povolení.

§ 43n

Odklad zrušení povolení

Správce daně může v odůvodněných případech
v rozhodnutí o zrušení povolení stanovit, že povo-
lení se zrušuje k určitému dni, a současně může drži-
teli povolení do doby, než je povolení zrušeno,

a) zcela nebo zčásti omezit možnost přijímat, vy-
rábět nebo nakupovat vybrané výrobky,

b) stanovit další podmínky potřebné pro správu
daní.

§ 43o

Zánik povolení

Povolení zaniká

a) skončením řízení o pozůstalosti, nebo

b) zánikem právnické osoby.

§ 43p

Povinnosti související se zrušením
nebo zánikem povolení

(1) Dojde-li k zániku povolení nebo k jeho zru-
šení bez náhrady, jsou osoba, která byla držitelem
tohoto povolení, nebo její právní nástupce povinni
provést za přítomnosti úřední osoby správce daně do
5 dnů inventuru zásob vybraných výrobků; tuto
lhůtu může správce daně z důvodů hodných zvlášt-
ního zřetele prodloužit až na 10 dnů.

(2) Dojde-li k zániku povolení zánikem práv-
nické osoby, která nemá právního nástupce, provede
inventuru zásob vybraných výrobků správce daně.
Dotčené osoby jsou povinny poskytnout úřední
osobě, která provádí tuto inventuru, všechny přimě-
řené prostředky a potřebnou součinnost k účinnému
provedení této inventury.

(3) Ten, kdo je povinen provést inventuru zá-
sob vybraných výrobků podle odstavce 1, je povinen
podat daňové přiznání a zaplatit daň nejpozději ná-
sledující pracovní den po uplynutí lhůty k provedení
této inventury.

(4) Inventura zásob vybraných výrobků se pro-
vádí u vybraných výrobků,

a) které byly v okamžiku zrušení či zániku povo-
lení uvedeny do volného daňového oběhu, nebo

b) u nichž dnem zániku nebo zrušení povolení
vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň.
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§ 43q

Použití zajištění daně v případě zrušení
nebo zániku povolení

(1) Dojde-li k zániku povolení nebo k jeho zru-
šení bez náhrady,

a) zaniká zajištění daně složením nebo převodem
finančních prostředků na depozitním účtu a za-
jištěná částka se převede na úhradu této daně,
nebo

b) v případě, že je zajištění daně poskytnuto fi-
nanční zárukou nebo ručením, správce daně vy-
zve výstavce finanční záruky nebo ručitele
k uhrazení nedoplatku na dani.

(2) Přeplatek vzniklý převodem podle od-
stavce 1 písm. a) lze do doby, než nastane poslední
den splatnosti zajištěné daně, použít pouze na
úhradu splatných daňových pohledávek na témže
osobním daňovém účtu. Pokud následně vznikne
vratitelný přeplatek, správce daně jej vrátí bez žá-
dosti do 30 dnů od jeho vzniku.“.

Dosavadní části druhá až sedmá se označují jako
části třetí až osmá.

61. V § 46 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) dnem použití nebo prodeje minerálních olejů
uvedených v § 45 odst. 3 pro

1. pohon motorů,

2. výrobu tepla, nebo

3. výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2,“.

62. V § 49 odst. 6 se slova „a letecké práce“
nahrazují slovy „ , letecké práce, zkoušení, opravu
nebo údržbu letadel“.

63. V § 50 odst. 2 větě poslední se slova „8 a 9“
nahrazují slovy „4 a odst. 5 písm. a)“.

64. V § 50 odst. 4 větě druhé se slova „§ 41
odst. 7“ nahrazují slovy „§ 26 odst. 7“ a za slova
„správce daně“ se vkládají slova „ , který je místně
příslušný podle místa zahájení dopravy,“.

65. V § 50 odst. 7 větě první se slova „ve zvlášt-
ním povolení podle § 13“ nahrazují slovy „v povo-
lení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvo-
bozených od daně“.

66. V § 51 odst. 2 se slovo „čtvrté“ nahrazuje
slovem „páté“, slova „páté musí“ se nahrazují slovy
„šesté musí“ a slova „označkovány podle části páté“
se nahrazují slovy „označkovány podle části šesté“.

67. V § 52 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Při dopravě minerálních olejů osvoboze-
ných od daně a značkovaných a barvených podle
části páté nebo značkovaných podle části šesté musí
být v dokladu o osvobození podle § 6 odst. 2 uve-
deno, že tyto oleje byly označkovány a obarveny
podle části páté nebo označkovány podle části
šesté.“.

68. Za § 52 se vkládá nový § 52a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 52a

Povolení k přijímání a užívání minerálních olejů
osvobozených od daně

(1) Minerální oleje osvobozené od daně lze na
základě pravomocného povolení k přijímání a užívání
minerálních olejů osvobozených od daně rovněž
prodat uživateli, který

a) je držitelem tohoto povolení, nebo

b) je oprávněn přijímat a užívat minerální oleje
osvobozené od daně bez tohoto povolení.

(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavad-
ního povolení k přijímání a užívání minerálních olejů
osvobozených od daně novým, lze tyto minerální
oleje přijímat, užívat nebo prodávat na základě no-
vého povolení ode dne jeho oznámení.

(3) Pro bezplatné předání odpadních olejů,
které jsou předmětem daně podle § 45 odst. 1
písm. d), se použije odstavec 1 obdobně.

(4) Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2
písm. m), které jsou osvobozeny podle § 49 odst. 10
nebo podle § 49 odst. 16, nelze podle odstavce 1
prodat.“.

69. § 53 včetně nadpisu zní:

„§ 53

Nakládání s minerálními oleji osvobozenými
od daně bez povolení k přijímání a užívání
minerálních olejů osvobozených od daně

(1) Minerální oleje osvobozené od daně podle
§ 49 odst. 5, 6, 8, 13 až 15 a § 63 lze přijímat a užívat
bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů
osvobozených od daně, pokud nejsou přijímány za
účelem dalšího prodeje.

(2) Provozovatel daňového skladu je oprávněn
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přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání
minerálních olejů osvobozených od daně

a) odpadní oleje osvobozené od daně podle § 49
odst. 1,

b) minerální oleje osvobozené od daně podle § 49
odst. 1, pokud je přijímá z důvodů uvedených
v § 50 odst. 1 písm. f).

(3) Uživatel je oprávněn prodávat nebo předá-
vat odpadní oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. d)
v množství menším než 10 000 l za 1 kalendářní
rok bez povolení k přijímání a užívání minerálních
olejů osvobozených od daně, pokud tyto oleje sám
vyrobil nebo vznikly při jeho činnosti.

(4) Minerální oleje osvobozené od daně podle
§ 49 odst. 1 v jednotkovém balení o obsahu nejvýše
20 litrů lze v rámci podnikatelské činnosti přijímat
a prodávat bez povolení k přijímání a užívání mine-
rálních olejů osvobozených od daně pouze za úče-
lem jejich prodeje konečnému spotřebiteli.

(5) Konečný spotřebitel je oprávněn přijímat
bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů
osvobozených od daně minerální oleje osvobozené
od daně

a) podle § 49 odst. 1 v jednotkovém balení o ob-
sahu nejvýše 20 litrů mimo rámec své podnika-
telské činnosti,

b) podle § 49 odst. 13 až 15, které na čerpacích
stanicích plní do běžné nádrže motorových do-
pravních prostředků.

(6) Minerální oleje osvobozené od daně podle
§ 49 odst. 1 určené k použití nebo používané jako
vzorky k laboratorním účelům lze přijímat a užívat
bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů
osvobozených od daně.“.

70. V § 53a se slova „4 až 8“ nahrazují slovy
„1 až 4“ a slova „odst. 4“ se nahrazují slovy
„odst. 1“.

71. V § 55 odst. 2 větě první se slovo „čtvrté“
nahrazuje slovem „páté“.

72. V § 55 odst. 2 větě druhé se slovo „páté“
nahrazuje slovem „šesté“.

73. V § 56 odst. 1 a 3 se slovo „čtvrté“ nahra-
zuje slovem „páté“.

74. V § 58 odst. 1 se číslo „100 000 000“ na-
hrazuje číslem „1 500 000 000“.

75. V § 58 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „nebo finanční zárukou, kterou přijal správce
daně“.

76. V § 58 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Výše zajištění daně pro daňový sklad
u zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45
odst. 1 písm. e) až g) se stanoví za použití sazby
daně, jako kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon
motorů; obdobně se postupuje při stanovení výše
zajištění daně u těchto plynů u oprávněného pří-
jemce pro opakované přijímání minerálních olejů.“.

77. V § 59 odst. 8 úvodní části ustanovení se
slova „podle § 19 odst. 2 písm. b)“ zrušují.

78. V § 60 odst. 1 a 2 se slova „podle § 60a“
nahrazují slovy „uvedených do volného daňového
oběhu“.

79. V § 60 odst. 3 se slova „uvedené v § 60a
odst. 1“ nahrazují slovy „uvedených do volného da-
ňového oběhu“.

80. V § 60 odst. 2 se číslo „10“ nahrazuje čís-
lem „20“

81. § 60a včetně nadpisu zní:

„§ 60a

Nákup zkapalněných ropných plynů
uvedených do volného daňového oběhu

(1) Právnická nebo fyzická osoba uvedená
v § 60 odst. 1 nebo 2 může nakupovat zkapalněné
ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f)
nebo g) pouze na základě pravomocného povolení
k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených
do volného daňového oběhu.

(2) Zkapalněné ropné plyny podle odstavce 1
lze nakupovat pouze od dodavatele uvedeného v po-
volení k nákupu zkapalněných ropných plynů uve-
dených do volného daňového oběhu.

(3) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavad-
ního povolení k nákupu zkapalněných ropných
plynů uvedených do volného daňového oběhu no-
vým, lze tyto zkapalněné ropné plyny nakupovat na
základě nového povolení ode dne jeho oznámení.“.

82. Za § 60a se vkládají nové § 60b až 60d, které
včetně nadpisů znějí:
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„§ 60b

Podmínky pro vydání povolení k nákupu
zkapalněných ropných plynů uvedených

do volného daňového oběhu osobám nakupujícím
nebo získávajícím zkapalněné ropné plyny

pro vlastní spotřebu

Podmínkami pro vydání povolení k nákupu
zkapalněných ropných plynů uvedených do volného
daňového oběhu právnické nebo fyzické osobě uve-
dené v § 60 odst. 2 jsou

a) bezdlužnost a

b) skutečnost, že navrhovatel není v likvidaci nebo
úpadku.

§ 60c

Povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů
uvedených do volného daňového oběhu

(1) Je-li v návrhu na vydání povolení k nákupu
zkapalněných ropných plynů uvedeno více dodava-
telů, správce daně vydá toto povolení ke každému
dodavateli samostatně.

(2) Správce daně zašle stejnopis povolení k ná-
kupu zkapalněných ropných plynů uvedených do
volného daňového oběhu dodavateli těchto zkapal-
něných ropných plynů.

§ 60d

Zrušení povolení k nákupu zkapalněných ropných
plynů uvedených do volného daňového oběhu

z moci úřední

(1) Správce daně zruší povolení k nákupu zka-
palněných ropných plynů uvedených do volného da-
ňového oběhu rovněž, pokud držitel tohoto povo-
lení

a) opakovaně porušil povinnosti stanovené v § 60
odst. 3 až 9 a 11, nebo

b) po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních mě-
síců neuskuteční nákup zkapalněných ropných
plynů podle tohoto povolení.

(2) Pokud bylo povolení k nákupu zkapalně-
ných ropných plynů uvedených do volného daňo-
vého oběhu zrušeno z moci úřední, může osoba,
jíž bylo toto povolení zrušeno, podat návrh na vy-
dání povolení k provozování daňového skladu nej-
dříve po uplynutí 2 let od zrušení tohoto povolení;

to se nevztahuje na zrušení podle odstavce 1
písm. b).“.

83. § 61 a 62 se včetně nadpisů zrušují.

84. V § 68 písm. d) se slova „povolení,48)“ na-
hrazují slovy „oprávnění provozovat živnost,“.

Poznámka pod čarou č. 48 se zrušuje.

85. V § 72 odst. 4 se slova „zvláštní povolení
správce daně podle § 13“ nahrazují slovy „povolení
k přijímání a užívání vybraných výrobků osvoboze-
ných od daně“.

86. § 73 včetně nadpisu zní:

„§ 73

Povolení k přijímání a užívání lihu
osvobozeného od daně

(1) Líh osvobozený od daně podle § 71 odst. 1
písm. b), c), e), g), h) nebo i) a podle § 71 odst. 1
písm. f), pokud se jedná o líh zvláštně denaturovaný
syntetický technický, lze přijímat a užívat bez povo-
lení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od
daně.

(2) Líh osvobozený od daně přijatý na základě
povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od
daně nelze na základě tohoto povolení dále prodávat,
pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.“.

Poznámka pod čarou č. 54 se zrušuje.

87. V § 78 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) V daňovém skladu může být společně s li-
hem v režimu podmíněného osvobození od daně
umístěn líh, který byl zajištěn správcem daně nebo
orgánem Finanční správy České republiky nebo
u kterého bylo rozhodnuto o jeho propadnutí nebo
zabrání, pouze pokud s umístěním výslovně souhlasí
provozovatel daňového skladu. O takovém umístění
lihu orgán Finanční správy České republiky bezod-
kladně informuje správce daně místně příslušného
daňovému skladu. Takový líh musí být odděleně
skladován a musí být odděleně evidován.“.

88. V § 79 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „zvláštního povolení podle § 13“ nahrazují
slovy „povolení k přijímání a užívání vybraných vý-
robků osvobozených od daně“.

89. V § 79 odst. 3 se slova „ve zvláštním povo-
lení podle § 13“ nahrazují slovy „v povolení k při-
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jímání a užívání vybraných výrobků osvobozených
od daně“.

90. V § 86 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Od daně je dále osvobozeno pivo, které
bylo v odůvodněných případech zničeno za přítom-
nosti úředních osob správce daně.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5
a 6.

91. Nadpis § 87 zní: „Přijímání a užívání piva
osvobozeného od daně bez povolení k přijímání
a užívání piva osvobozeného od daně“.

92. V § 87 se slova „4 se přijímá a užívá bez
zvláštního povolení“ nahrazují slovy „5 lze přijímat
a užívat bez povolení k přijímání a užívání piva
osvobozeného od daně“.

93. V § 97 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Od daně je dále osvobozeno víno a mezi-
produkty, které byly v odůvodněných případech
zničeny za přítomnosti úředních osob správce
daně.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

94. Nadpis § 98 zní: „Přijímání a užívání vína
osvobozeného od daně bez povolení k přijímání
a užívání vína osvobozeného od daně“.

95. V § 98 odst. 1 se slova „podle § 93 odst. 3,“
zrušují a slova „ , se přijímá a užívá bez zvláštního
povolení“ se nahrazují slovy „lze přijímat a užívat
bez povolení k přijímání a užívání vína osvoboze-
ného od daně“.

96. V § 98 odst. 2 se slova „se přijímají a užívají
bez zvláštního povolení“ nahrazují slovy „lze přijí-
mat a užívat bez povolení k přijímání a užívání vína
osvobozeného od daně“.

97. V § 99 odst. 4 se slova „podle § 20“ zrušují.

98. Nadpis § 105a zní: „Přijímání a užívání
tabákových výrobků osvobozených od daně bez
povolení k přijímání a užívání tabákových vý-
robků osvobozených od daně“.

99. V § 105a se slova „se přijímají a užívají bez
zvláštního povolení“ nahrazují slovy „lze přijímat
a užívat bez povolení k přijímání a užívání tabáko-
vých výrobků osvobozených od daně“.

100. V § 109 odst. 1 se slova „podle § 22“
a slova „podle § 23“ zrušují.

101. V § 109 odst. 2 se slova „podle § 22“ zru-
šují.

102. V § 109 odst. 3 se slova „podle § 23“ zru-
šují.

103. V § 109 se odstavce 4 až 6 zrušují.

104. V § 110 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

105. § 117 se včetně nadpisu zrušuje.

106. V § 122 odst. 7 větě první se slovo „pově-
řený“ nahrazuje slovem „pověřeného“ a na konci
textu věty páté se doplňují slova „s tím, že den, ho-
dina, místo a způsob zničení tabákových nálepek
budou stanoveny dohodou“.

107. V § 124 písm. b) se slova „daně povolit“
nahrazují slovy „daně rozhodnout o“ a slovo „po-
volit“ se nahrazuje slovem „o“.

108. V § 134b odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

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

109. V § 134b odst. 2 písm. d) se slovo „d)“
nahrazuje slovem „c)“.

110. V § 134b odst. 3 a v § 134e odst. 8 až 10 se
slovo „f)“ nahrazuje slovem „e)“.

111. V § 134e odst. 10 písm. a) se slova „znač-
kování nebo“ nahrazují slovy „značkování a“.

112. V § 134f písm. a) se slova „těchto olejů
podle § 134g“ nahrazují slovy „vybraných minerál-
ních olejů“.

113. V § 134f písm. e) se slova „e) a f)“ nahra-
zují slovy „d) a e)“.

114. § 134g a 134h včetně nadpisů znějí:

„§ 134g

Základní ustanovení o povolení ke značkování
a barvení vybraných minerálních olejů

(1) Minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1
může značkovat a barvit pouze provozovatel daňo-
vého skladu, a to na základě pravomocného povolení
ke značkování a barvení vybraných minerálních
olejů.

(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavad-
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ního povolení ke značkování a barvení vybraných
minerálních olejů novým, lze minerální oleje uve-
dené v § 134b odst. 1 značkovat a barvit na základě
nového povolení ode dne jeho oznámení.

(3) Značkování a barvení minerálních olejů uve-
dených v § 134b odst. 1 bez povolení ke značkování
a barvení vybraných minerálních olejů, které se po-
dle živnostenského zákona považuje za závažné po-
rušení podmínky stanovené zákonem o spotřebních
daních, správce daně oznámí příslušnému obecnímu
živnostenskému úřadu.

§ 134h

Zrušení a zánik povolení ke značkování a barvení
vybraných minerálních olejů

(1) Správce daně rovněž zruší povolení ke znač-
kování a barvení vybraných minerálních olejů, po-
kud držitel povolení ke značkování a barvení vybra-
ných minerálních olejů porušil povinnosti nebo zá-
kazy stanovené v § 134e a 134f.

(2) Povolení ke značkování a barvení vybra-
ných minerálních olejů zaniká rovněž dnem zrušení
nebo zániku povolení k provozování daňového
skladu, ve kterém jsou minerální oleje uvedené
v § 134b odst. 1 značkovány a barveny podle tohoto
povolení ke značkování a barvení vybraných mine-
rálních olejů.“.

115. § 134i a 134j se včetně nadpisů zrušují.

116. V § 134l odst. 2 se slovo „čtvrté“ nahra-
zuje slovem „páté“.

117. V § 134m odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

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

118. V § 134m odst. 2 se písmena d) a e) zru-
šují.

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

119. V § 134m odst. 3 se slova „h) a i)“ nahra-
zují slovy „e) a f)“.

120. V § 134p odst. 8 úvodní části ustanovení se
slova „c) až i)“ nahrazují slovy „b) až f)“.

121. V § 134p odst. 8 písm. c) se slovo „i)“ na-
hrazuje slovem „f)“.

122. V § 134p odst. 9 se slova „c) až i)“ nahra-
zují slovy „b) až f)“.

123. V § 134p odst. 10 úvodní části ustanovení
a v § 134p odst. 12 úvodní části ustanovení se slo-
vo „h)“ nahrazuje slovem „e)“.

124. V § 134p odst. 12 se slovo „podnikající“
nahrazuje slovem „nepodnikající“.

125. V § 134q písm. e) se slova „c) až j)“ na-
hrazují slovy „b) až g)“.

126. V § 134q písm. f) se slova „h) a i)“ nahra-
zují slovy „e) a f)“.

127. § 134r až 134t včetně nadpisů znějí:

„§ 134r

Základní ustanovení o povolení ke značkování
některých dalších minerálních olejů

(1) Minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1
může značkovat pouze osoba uvedená v § 134p
odst. 1, a to na základě pravomocného povolení ke
značkování některých dalších minerálních olejů.

(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavad-
ního povolení ke značkování některých dalších mi-
nerálních olejů novým, lze minerální oleje uvedené
v § 134m odst. 1 značkovat na základě nového po-
volení ode dne jeho oznámení.

(3) Značkování minerálních olejů uvedených
v § 134m odst. 1 bez povolení ke značkování někte-
rých dalších minerálních olejů, které se podle živnos-
tenského zákona považuje za závažné porušení pod-
mínky stanovené zákonem o spotřebních daních,
správce daně oznámí příslušnému obecnímu živnos-
tenskému úřadu.

§ 134s

Podmínka pro vydání povolení ke značkování
některých dalších minerálních olejů

Podmínkou pro vydání povolení ke značkování
některých dalších minerálních olejů je bezdlužnost.

§ 134t

Zrušení a zánik povolení ke značkování
některých dalších minerálních olejů

(1) Správce daně rovněž zruší povolení ke znač-
kování některých dalších minerálních olejů, pokud
držitel tohoto povolení porušil povinnosti nebo zá-
kazy stanovené v § 134p a 134q.

(2) Povolení ke značkování některých dalších
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minerálních olejů zaniká rovněž dnem zrušení nebo
zániku povolení k provozování daňového skladu, ve
kterém jsou minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1
značkovány podle tohoto povolení ke značkování
některých dalších minerálních olejů.“.

128. § 134u se včetně nadpisu zrušuje.

129. Za část šestou se vkládá nová část sedmá,
která včetně nadpisu zní:

„ČÁST SEDMÁ

SLEDOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ
SE ZVLÁŠTNÍMI MINERÁLNÍMI OLEJI

§ 134w

Vymezení základních pojmů

(1) Zvláštním minerálním olejem se rozumí
minerální olej uvedený pod kódy nomenklatu-
ry 2710 19 71 až 2710 19 99, jehož kinematická
viskozita při 40 °C je nižší než 12 mm2.s-1 včetně
a který má alespoň 1 z těchto vlastností:

a) bod vzplanutí podle metody Penskyho a Mar-
tense nebo metodou v otevřeném kelímku je
nižší než 150 °C včetně,

b) při destilační zkoušce podle metody stanovené
v ČSN ISO 3405 předestiluje nejméně 20 %
objemu včetně ztrát do teploty 350 °C.

(2) Osobou nakládající se zvláštním minerálním
olejem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba,
která nabývá zvláštní minerální olej volně ložený
nebo umístěný v balení přesahujícím 220 litrů, a to

a) výrobou na daňovém území České republiky,

b) za účelem prodeje nebo jiného převodu na da-
ňové území České republiky, nebo

c) za účelem spotřeby na daňovém území České
republiky.

§ 134x

Registrační řízení

(1) Osoba nakládající se zvláštním minerálním
olejem je povinna se před zahájením své činnosti re-
gistrovat u správce daně.

(2) Přihláška k registraci se podává elektro-
nicky.

§ 134y

Podmínky registrace

(1) Podmínkami registrace jsou:

a) oprávnění provozovat živnost umožňující vý-
kon činnosti osoby nakládající se zvláštním mi-
nerálním olejem,

b) spolehlivost,

c) bezdlužnost,

d) skutečnost, že osobě nakládající se zvláštním
minerálním olejem nebyl vysloven zákaz čin-
nosti znemožňující výkon její činnosti, a

e) skutečnost, že osoba nakládající se zvláštním
minerálním olejem není v likvidaci nebo
v úpadku.

(2) Podmínky spolehlivosti a bezdlužnosti musí
splňovat

a) osoba nakládající se zvláštním minerálním ole-
jem,

b) v případě, že je osobou nakládající se zvláštním
minerálním olejem právnická osoba, rovněž fy-
zická osoba, která je statutárním orgánem nebo
členem statutárního orgánu osoby nakládající se
zvláštním minerálním olejem anebo vykonává
činnost statutárního orgánu nebo člena statutár-
ního orgánu osoby nakládající se zvláštním mi-
nerálním olejem, a

c) odpovědný zástupce osoby nakládající se
zvláštním minerálním olejem.

(3) Podmínky registrace musí být splněny po
celou dobu registrace.

§ 134z

Rozhodnutí o registraci

(1) Splní-li osoba nakládající se zvláštním mine-
rálním olejem podmínky registrace, správce daně ji
zaregistruje. V rozhodnutí o registraci jí správce
daně přidělí registrační číslo pro účely nakládání se
zvláštním minerálním olejem.

(2) Osoba nakládající se zvláštním minerálním
olejem je registrována pátým dnem následujícím po
účinnosti rozhodnutí o registraci až do účinnosti
rozhodnutí o zrušení registrace.
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§ 134za

Zrušení registrace na návrh

Správce daně zruší registraci na návrh osoby na-
kládající se zvláštním minerálním olejem.

§ 134zb

Zrušení registrace z moci úřední

(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny
podmínky registrace, vyzve osobu nakládající se
zvláštním minerálním olejem k jejich splnění ve
správcem daně stanovené lhůtě, pokud povaha
těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí ne-
bezpečí z prodlení.

(2) Správce daně zruší registraci, pokud

a) osoba nakládající se zvláštním minerálním ole-
jem na výzvu správce daně nezajistí ve stano-
vené lhůtě splnění podmínek registrace,

b) nejsou splněny podmínky registrace, k jejichž
splnění správce daně osobu nakládající se zvlášt-
ním minerálním olejem nevyzývá,

c) osoba nakládající se zvláštním minerálním ole-
jem po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců neprovádí svoji činnost, nebo

d) osoba nakládající se zvláštním minerálním ole-
jem poruší své povinnosti vztahující se ke
správě nakládání se zvláštním minerálním ole-
jem a ani uložení pokuty nevedlo k nápravě.

(3) Pokud byla zrušena registrace z moci
úřední, může osoba nakládající se zvláštním minerál-
ním olejem podat přihlášku k registraci nejdříve po
uplynutí 2 let ode dne, kdy rozhodnutí o zrušení
registrace nabylo právní moci, nejedná-li se o zrušení
registrace podle odstavce 2 písm. d).

§ 134zc

Registr osob nakládajících
se zvláštními minerálními oleji

(1) Generální ředitelství cel vede registr osob
nakládajících se zvláštními minerálními oleji, ve kte-
rém shromažďuje údaje potřebné pro sledování na-
kládání se zvláštními minerálními oleji.

(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způso-
bem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje z regis-
tru osob nakládajících se zvláštními minerálními
oleji:

a) obchodní firmu nebo jméno,

b) sídlo,

c) umístění organizační složky obchodního zá-
vodu zahraniční osoby v České republice, je-li
zřízena,

d) daňové identifikační číslo,

e) registrační číslo pro účely nakládání se zvlášt-
ním minerálním olejem,

f) den registrace,

g) den zrušení registrace,

h) údaj o tom, zda registrace

1. byla zrušena na návrh, nebo

2. byla zrušena z moci úřední,

i) změnu zveřejňovaných údajů z registru osob
nakládajících se zvláštními minerálními oleji
a den této změny.

(3) Generální ředitelství cel zveřejní den regis-
trace osoby nakládající se zvláštním minerálním ole-
jem nejpozději ke dni registrace.

(4) Registr osob nakládajících se zvláštními mi-
nerálními oleji obsahuje údaje podle odstavce 1
i v případě, že registrace byla zrušena; údaje podle
odstavce 2 se zveřejňují po dobu 5 let ode dne zru-
šení registrace.

§ 134zd

Omezení nakládání se zvláštními minerálními oleji

Zvláštní minerální olej může nabýt, prodat nebo
jinak převést pouze registrovaná osoba nakládající se
zvláštním minerálním olejem.

§ 134ze

Evidence zvláštních minerálních olejů

(1) Osoba nakládající se zvláštním minerálním
olejem je povinna vést elektronicky evidenci zvlášt-
ních minerálních olejů, a to ve formátu a struktuře
stanovené správcem daně způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

(2) Osoba nakládající se zvláštním minerálním
olejem je povinna uchovávat evidenci zvláštních mi-
nerálních olejů a doklady, na jejichž základě byly
zápisy do evidence provedeny, po dobu 10 let od
konce kalendářního roku, ve kterém byly tyto do-
klady vystaveny.
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§ 134zf

Oznamovací povinnost osoby
nakládající se zvláštním minerálním olejem

(1) Osoba nakládající se zvláštním minerálním
olejem je povinna oznámit správci daně tyto údaje:

a) identifikaci osoby, od které je zvláštní minerální
olej nabýván,

b) název, popřípadě obchodní označení zvláštního
minerálního oleje a jeho kód nomenklatury,

c) množství přijímaného zvláštního minerálního
oleje,

d) údaje o tom, pro jaký účel bude zvláštní mine-
rální olej spotřebován, popřípadě identifikaci
osoby, které bude zvláštní minerální olej pro-
dán nebo jinak převeden.

(2) Osoba nakládající se zvláštním minerálním
olejem je povinna oznámit správci daně předpoklá-
daný objem nabytého, prodaného nebo jinak převe-
deného anebo spotřebovaného zvláštního minerál-
ního oleje v příslušném kalendářním roce.

(3) Osoba nakládající se zvláštním minerálním
olejem je povinna oznámit správci daně tyto údaje:

a) účel použití zvláštního minerálního oleje,

b) místo skladování nebo spotřeby zvláštního mi-
nerálního oleje,

c) identifikační údaje osoby nakládající se zvlášt-
ním minerálním olejem, u níž předpokládá, že
nabude zvláštní minerální olej za účelem spo-
třeby, prodeje nebo jiného převodu.

(4) Oznámení podle

a) odstavce 1 se podává nejméně 24 hodin před
každým přijetím zvláštního minerálního oleje;
má-li dojít ze závažných provozních nebo tech-
nologických důvodů k mimořádnému přijetí
zvláštního minerálního oleje, lze takové přijetí
oznámit bezodkladně poté, co je zřejmé, že k ta-
kovému přijetí zvláštního minerálního oleje do-
jde,

b) odstavce 2 se podává

1. společně s přihláškou k registraci a

2. do konce ledna příslušného kalendářního
roku,

c) odstavce 3 se podává

1. společně s přihláškou k registraci a

2. před každou změnou údaje.

(5) Oznámení podle odstavců 1 až 3 se podává
elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup.

§ 134zg

Zajištění zvláštního minerálního oleje
nebo dopravního prostředku

(1) Správce daně zajistí zvláštní minerální olej,
popřípadě i dopravní prostředek, pokud jej dopra-
vuje, jestliže zjistí, že

a) je s ním nakládáno v rozporu s § 134zd, nebo

b) nebyla splněna oznamovací povinnost podle
§ 134zf.

(2) Pro zajištění podle odstavce 1 se použijí ob-
dobně ustanovení tohoto zákona upravující řízení
o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního
prostředku.

(3) Ve věci zajištěného zvláštního minerálního
oleje, popřípadě i dopravního prostředku, se použijí
obdobně ustanovení § 42b až 42e.“.

Dosavadní části sedmá a osmá se označují jako části
osmá a devátá.

130. V § 135a odst. 2 se číslo „10“ nahrazuje
číslem „20“.

131. § 135b se včetně nadpisu zrušuje.

132. V § 135h se vkládá nový odstavec 1, který
zní:

„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 znač-
kuje a barví, nebo

b) značkované a barvené minerální oleje uvedené
v § 134b odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá
pro pohon motorů.“.

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako od-
stavce 2 až 4.

133. V § 135h odst. 2 písm. a) se slova „k bar-
vení těchto olejů“ nahrazují slovy „ke značkování
a barvení vybraných minerálních olejů“.

134. V § 135h odst. 3 se slova „e) a f)“ nahrazují
slovy „d) a e)“.

135. V § 135h odst. 4 se slova „nebo 2“ nahra-
zují slovy „až 3“.
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136. V § 135i se vkládá nový odstavec 1, který
zní:

„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 znač-
kuje, nebo

b) značkované minerální oleje uvedené v § 134m
odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá pro po-
hon motorů.“.

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako od-
stavce 2 až 5.

137. V § 135i odst. 3 se slova „c) až j)“ nahra-
zují slovy „b) až g)“.

138. V § 135i odst. 4 se slova „h) a i)“ nahrazují
slovy „e) a f)“.

139. V § 135i odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje čís-
lem „4“.

140. V § 135w odst. 2 se číslo „10“ nahrazuje
číslem „20“.

141. V části osmé hlavě I se za díl 6 doplňuje
díl 7, který včetně nadpisu zní:

„Díl 7

Přestupky na úseku sledování nakládání
se zvláštními minerálními oleji

§ 135ia

Přestupky proti sledování nakládání
se zvláštními minerálními oleji

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
nabude, prodá nebo jinak převede zvláštní minerální
olej volně ložený nebo umístěný v balení přesahují-
cím 220 litrů.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit
pokutu do 1 000 000 Kč.“.

142. V § 135j odst. 1 se slova „ve zvláštním po-
volení“ nahrazují slovy „v povolení k přijímání a uží-
vání vybraných výrobků osvobozených od daně“.

143. § 135k se včetně nadpisu zrušuje.

144. § 135m se včetně nadpisu zrušuje.

145. V § 135p odstavec 1 zní:

„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se jako osoba odebírající vybrané výrobky z jiného
členského státu pro účely podnikání dopustí správ-

ního deliktu tím, že před odebráním těchto vybra-
ných výrobků uvedených do volného daňového
oběhu v jiném členském státě neposkytne zákonem
stanoveným způsobem zajištění daně.“.

146. § 135q se včetně nadpisu zrušuje.

147. V § 135r odstavec 1 zní:

„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se jako zástupce pro zasílání vybraných výrobků do-
pustí správního deliktu tím, že před odesláním vy-
braných výrobků z jiného členského státu nepo-
skytne zákonem stanoveným způsobem zajištění
daně.“.

148. § 135s a 135t se včetně nadpisů zrušují.

149. § 135y a 135z se včetně nadpisů zrušují.

150. § 135zc až 135ze se včetně nadpisů zrušují.

151. § 135zp se včetně nadpisu zrušuje.

152. V § 135zt odst. 3 úvodní části ustanovení
se slovo „f)“ nahrazuje slovem „e)“.

153. V § 135zu se vkládá nový odstavec 1,
který zní:

„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se dopustí správního deliktu tím, že

a) minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 znač-
kuje a barví, nebo

b) značkované a barvené minerální oleje uvedené
v § 134b odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá
pro pohon motorů.“.

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako od-
stavce 2 až 4.

154. V § 135zu odst. 2 písm. a) se slova „k bar-
vení těchto olejů“ nahrazují slovy „ke značkování
a barvení vybraných minerálních olejů“.

155. V § 135zu odst. 3 se slova „e) a f)“ nahra-
zují slovy „d) a e)“.

156. V § 135zu odst. 4 se slova „nebo 2“ na-
hrazují slovy „až 3“.

157. V nadpisu § 135zv se slovo „k“ nahrazuje
slovy „ke značkování a“.

158. V § 135zv odst. 1 se slova „k barvení“ na-
hrazují slovy „ke značkování a barvení vybraných
minerálních olejů“.
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159. § 135zw se včetně nadpisu zrušuje.

160. V § 135zy odst. 3 se slova „c) až i)“ na-
hrazují slovy „b) až f)“.

161. V § 135zz se vkládá nový odstavec 1, který
zní:

„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se dopustí správního deliktu tím, že

a) minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 znač-
kuje, nebo

b) značkované minerální oleje uvedené v § 134m
odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá pro po-
hon motorů.“.

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako od-
stavce 2 až 5.

162. V § 135zz odst. 3 se slova „c) až j)“ na-
hrazují slovy „b) až g)“.

163. V § 135zz odst. 4 se slova „h) a i)“ nahra-
zují slovy „e) a f)“.

164. V § 135zz odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje
číslem „4“.

165. V § 135zza odst. 1 se slova „ke značko-
vání“ nahrazují slovy „ke značkování některých
dalších minerálních olejů“.

166. V části sedmé hlavě II dílu 9 oddílu 3 se za
§ 135zza vkládá označení nového dílu 10, který
včetně nadpisu zní:

„Díl 10

Správní delikty na úseku sledování nakládání
se zvláštními minerálními oleji“.

167. § 135zzb včetně nadpisu zní:

„§ 135zzb

Správní delikty proti sledování nakládání
se zvláštními minerálními oleji

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu
s § 134zd nabude, prodá nebo jinak převede zvláštní
minerální olej volně ložený nebo umístěný v balení
přesahujícím 220 litrů.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako osoba nakládající se zvláštním minerálním ole-
jem dopustí správního deliktu tím, že

a) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,

b) nepodá oznámení o změně registračních údajů,

c) nevede evidenci zvláštních minerálních olejů
nebo ji vede v neúplném rozsahu,

d) neuchovává evidenci zvláštních minerálních
olejů nebo doklady, na jejichž základě byly zá-
pisy do evidence provedeny, po stanovenou
dobu, nebo

e) v rozporu s § 134zf neoznámí správci daně sta-
novené údaje.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1,

b) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 2 písm. e),

c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 2 písm. a) až d).“.

168. V § 135zzg odst. 2 písm. f) bodě 1 se slo-
va „ , s výjimkou správního deliktu proti oznamovací
povinnosti při změně údajů v povolení k barvení“
zrušují.

169. V § 135zzg odst. 2 písm. f) bodě 2 se slo-
va „ , s výjimkou správního deliktu proti oznamovací
povinnosti při změně údajů v povolení ke značko-
vání“ zrušují.

170. V § 139 odst. 1 se číslo „12“ nahrazuje čís-
em „11“.

171. V § 139 odst. 1 se za slovo „26,“ vkládají
slova „§ 43g odst. 2,“.

Čl. II

Tato část zákona byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES
ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování
informací v oblasti norem a technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti, v plat-
ném znění.

Čl. III

Přechodná ustanovení

1. Provozovatel daňového skladu, který posky-
tuje zajištění daně z minerálních olejů složením nebo
převodem finančních prostředků podle zákona
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, je povinen

a) do 60 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
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kona poskytnout zajištění daně z minerálních
olejů podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, nebo

b) do 15 dní ode dne nabytí

1. účinnosti tohoto zákona podat správci daně
návrh na změnu způsobu zajištění daně po-
dle § 21 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, a

2. právní moci rozhodnutí o změně způsobu
zajištění daně poskytnout zajištění daně
v souladu s tímto rozhodnutím.

2. Povolení k provozování daňového skladu
vydané provozovateli daňového skladu, který

a) postupoval v souladu s bodem 1, se považuje za
povolení k provozování daňového skladu vy-
dané podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona,

b) postupoval v souladu s bodem 1, ale jemuž byl
návrh na změnu způsobu zajištění daně zamít-
nut, pozbývá platnosti patnáctým dnem po na-
bytí právní moci rozhodnutí o tomto zamítnutí,
nebo

c) nepostupoval v souladu s bodem 1, pozbývá
platnosti dnem následujícím po dni nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

3. Povolení k provozování daňového skladu
minerálních olejů, který nesplňuje podmínky stano-
vené v § 59 odst. 8 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
se považuje za povolení k provozování daňového
skladu minerálních olejů podle zákona č. 353/2003
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, po dobu 6 měsíců. Nedojde-li v této
době ke splnění podmínek stanovených v § 59
odst. 8 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, povolení
k provozování takového daňového skladu uplynu-
tím této doby zaniká.

4. Správce daně o návrhu na změnu způsobu
zajištění daně podle bodu 1 rozhodne do 60 dní
ode dne zahájení řízení. Proti tomuto rozhodnutí
lze podat odvolání do 10 dní ode dne jeho doručení;

odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný úči-
nek.

5. Povolení vydané přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona zůstává v platnosti s tím, že se
jeho účinky posuzují podle zákona č. 353/2003 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona; tím není dotčena doba platnosti stanovená
v tomto povolení.

6. Podmínky pro vydání povolení podle zá-
kona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, musí být v případě
povolení podle bodu 5 splněny do 6 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Účinky návrhu na zahájení řízení podaného
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, kterým
bylo zahájeno řízení o vydání povolení, které nebylo
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně
ukončeno, zůstávají zachovány s tím, že správce
daně vyzve navrhovatele, aby doplnil údaje potřebné
pro vydání povolení podle zákona č. 353/2003 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

8. Lhůta pro vydání povolení podle zákona
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, v případě řízení podle
bodu 7 běží znovu ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

9. Osoba, která je osobou nakládající se zvlášt-
ním minerálním olejem ke dni nabytí účinnosti to-
hoto zákona, se považuje za osobu nakládající se
zvláštním minerálním olejem registrovanou podle
zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, a to po dobu 3 mě-
síců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Pokud osoba nakládající se zvláštním mine-
rálním olejem podle bodu 9 do 3 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona podá přihlášku k re-
gistraci, považuje se za osobu nakládající se zvlášt-
ním minerálním olejem registrovanou podle zákona
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, a to do dne předcházejícího
dni pravomocného ukončení registračního řízení.

11. Pokud bude přihláška k registraci podle
bodu 10 zamítnuta, považuje se osoba nakládající
se zvláštními minerálními oleji dnem nabytí právní
moci zamítavého rozhodnutí za osobu nakládající se
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zvláštními minerálními oleji, jejíž registrace byla zru-
šena.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o lihu

Čl. IV

V § 12 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živ-
nostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a zákona České národní
rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona
č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 18/
/2012 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013
Sb., se slova „zvláštního povolení správce spotřební
daně z lihu na přijímání a užívání lihu osvobozeného
od daně“ nahrazují slovy „povolení k přijímání a uží-
vání lihu osvobozeného od daně podle zákona o spo-
třebních daních“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. V

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona
č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona
č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona
č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona
č. 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 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. a zákona č. 187/2014 Sb.,
se mění takto:

1. V položce 1 bodu 1 písmeno h) zní:

„h) na vydání povolení podle zákona
o spotřebních daních Kč 1 000“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně od-
kazů na poznámku pod čarou.

2. V položce 1 bodu 1 se za písmeno h) vkládá
nové písmeno i), které zní:
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„i) na změnu povolení podle zákona
o spotřebních daních Kč 200“.

Dosavadní písmena i) až r) se označují jako písme-
na j) až s).

3. V položce 1 bodu 1 písmena k) a l) znějí:

„k) na vydání povolení k prodeji za ceny
bez spotřební daně podle zákona
o spotřebních daních Kč 2 000

l) na vydání povolení k prodeji za ceny
bez daně z přidané hodnoty podle
zákona o dani z přidané hodnoty Kč 2 000“.

4. V položce 1 bodu 1 se písmena n) až r) včetně
poznámky pod čarou č. 2a zrušují.

Dosavadní písmeno s) se označuje jako písmeno n).

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů

Čl. VI

V čl. LXXIII § 4 zákona č. 261/2007 Sb., o sta-
bilizaci veřejných rozpočtů, se na konci písmene d)
tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e),
které zní:

„e) rašelina, včetně rašelinového steliva, též aglo-
merovaná, uvedená pod kódem nomenklatu-
ry 2703, pokud je určena k použití, nabízena
k prodeji nebo používána pro výrobu tepla.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o povinném značení lihu

Čl. VII

Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení
lihu, ve znění zákona č. 308/2013 Sb. a zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu § 7 se slovo „přepracování“ na-
hrazuje slovem „zpracování“.

2. V § 11 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písme-
na a) až e).

3. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 12a

Zvláštní ustanovení o lihu ve spotřebitelském
balení malého objemu

(1) Osoba povinná značit líh nemá povinnost
provést označení lihu ve spotřebitelském balení o ob-
jemu do 0,06 litru.

(2) Osoba povinná značit líh je povinna ozná-
mit správci daně

a) počet litrů lihu, který uvedla do volného daňo-
vého oběhu ve spotřebitelském balení o objemu
do 0,06 litru,

b) objem, druh a počet spotřebitelských balení, ve
kterých je obsažen líh, který byl uveden do vol-
ného daňového oběhu podle písmene a),

c) objemové procento lihu ve spotřebitelském ba-
lení podle písmene b),

d) evropský zbožový kód (EAN), kterým je opa-
třeno spotřebitelské balení podle písmene b),

e) identifikaci osoby, které byl líh podle písme-
ne a) prodán nebo jinak převeden, pokud se
nejednalo o konečný prodej lihu.

(3) Oznámení podle odstavce 2 se podává v den
bezprostředně následující po dni, kdy došlo k uve-
dení lihu do volného daňového oběhu.

(4) Oznámení podle odstavce 2 se podává též
v den bezprostředně následující po dni, kdy došlo
k prodeji nebo jinému převodu lihu, pokud tento
den následuje po dni, kdy došlo k uvedení lihu do
volného daňového oběhu.

(5) Oznámení podle odstavce 2 se podává elek-
tronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

4. V § 15 odst. 2 písm. c) se na konci textu
bodu 5 doplňují slova „ ; to neplatí, pokud se tento
líh nachází v prostoru, ve kterém dochází ke koneč-
nému prodeji lihu“.

5. V § 15 odst. 2 písm. d) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

6. V § 15 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f) který byl uveden do volného daňového oběhu
ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litrů
v rozsahu překračujícím omezení podle § 19
odst. 6, nebo
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g) který je dovážen fyzickou osobou pro její
osobní potřebu, pokud se tento líh nachází
v prostoru, ve kterém dochází ke konečnému
prodeji lihu.“.

7. V § 19 odstavec 1 zní:

„(1) Osoba povinná značit líh je povinna po-
skytnout kauci, a to ve výši

a) 100 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním
roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze
označit nejvýše 2 000 litrů lihu,

b) 500 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním
roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze
označit nejvýše 25 000 litrů lihu, nebo

c) 5 000 000 Kč, opravňující v jednom kalendář-
ním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze
označit více než 25 000 litrů lihu.“.

8. V § 19 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) V případě, že osoba povinná značit líh po-
skytla kauci ve výši 100 000 Kč, nesmí v jednom
kalendářním roce uvést do volného daňového oběhu
líh ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru
v množství větším než 500 litrů lihu.“.

9. V § 20 odstavec 1 zní:

„(1) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo
k zániku registrace osoby povinné značit líh anebo
ke snížení kauce, stává se složená částka nebo částka,
o níž byla kauce snížena, přeplatkem osoby povinné
značit líh. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným
přeplatkem, vrátí jej správce daně osobě povinné
značit líh do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení
nebo zániku registrace osoby povinné značit líh
anebo ode dne snížení kauce.“.

10. V § 20 odst. 2 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „anebo ode dne snížení kauce“.

11. V § 20 odst. 3 úvodní části ustanovení se za
slova „k zániku registrace osoby povinné značit líh“
vkládají slova „anebo ke snížení kauce“ a za slova
„nebo zániku registrace osoby povinné značit líh“
se vkládají slova „anebo ode dne snížení kauce“.

12. V § 20 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „anebo ode dne snížení kauce“.

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

„(6) Výstavce bankovní záruky hradí nedo-
platky do celkové výše

a) kauce, pokud došlo ke zrušení nebo zániku re-
gistrace osoby povinné značit líh, nebo

b) částky, o niž byla kauce snížena, pokud došlo
ke snížení kauce.“.

14. V § 22 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Správce daně může při sledování podle od-
stavce 1 pořizovat a uchovávat záznamy.“.

15. § 24 včetně nadpisu zní:

„§ 24

Změna místa značení lihu, rozsahu a způsobu
vybavenosti sledovacím zařízením a dalších

podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci

Jsou-li i nadále splněny podmínky registrace,
správce daně rozhodne

a) na návrh registrované osoby povinné značit líh
o změně místa značení lihu,

b) o změně rozsahu nebo způsobu vybavenosti
sledovacím zařízením, nebo

c) o změně dalších podmínek stanovených v roz-
hodnutí o registraci.“.

16. V § 26 odst. 1 se slova „v jím“ nahrazují
slovy „ve správcem daně“.

17. V § 26 odst. 2 písm. c) se na konci textu
bodu 2 doplňuje slovo „nebo“.

18. V § 26 odst. 2 písm. d) bodě 2 se slovo
„ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

19. Na konci textu § 28 se doplňují slova
„a o snížení kauce“.

20. V § 35 odst. 1 písm. b) se slova „ , anebo
v sídle držitele“ nahrazují slovy „ ; pokud se místo
značení lihu nenachází na daňovém území České re-
publiky, musí držitel skladovat kontrolní pásky
v jeho sídle“.

21. V § 35 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ve formátu a struktuře zveřejněné správcem
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

22. V § 37 odstavec 2 zní:

„(2) Držitel vyhotoví záznam o výsledku in-
ventury. Výsledek inventury správci daně oznámí
nejpozději do 30 dnů ode dne, k němuž byla inven-
tura provedena, a to elektronicky ve formátu a struk-
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tuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňu-
jícím dálkový přístup.“.

23. V § 38 odst. 1 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „ , pokud se nejednalo o konečný pro-
dej lihu“.

24. V § 38 odstavec 2 zní:

„(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává
v den bezprostředně následující po dni, kdy došlo
k uvedení lihu do volného daňového oběhu.“.

25. V § 38 se doplňují odstavce 3 a 4, které
znějí:

„(3) Oznámení podle odstavce 1 se podává též
v den bezprostředně následující po dni, kdy došlo
k prodeji nebo jinému převodu lihu, pokud tento
den následuje po dni, kdy došlo k uvedení lihu do
volného daňového oběhu.

(4) Oznámení podle odstavce 1 se podává elek-
tronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

26. V § 40 odst. 3 se za slova „odstavce 2“ vklá-
dají slova „písm. a) a b)“.

27. V § 40 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Generální ředitelství cel zveřejní údaje po-
dle odstavce 2 písm. c) nejpozději následující pra-
covní den po dni, ve kterém

a) držitel oznámil, že kontrolní páska byla zni-
čena, ztracena nebo odcizena, nebo

b) byla kontrolní páska vrácena.“.

28. V § 41 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) první prodej nebo jiný převod lihu osobou po-
vinnou značit líh následující po uvedení tohoto
lihu do volného daňového oběhu,“.

29. V § 41 odst. 2 se na konci písmene b) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) prodej nebo jiný převod lihu insolvenčním
správcem po prohlášení konkurzu na distribu-
tora lihu; ustanovení o oznamovací povinnosti
distributora lihu se použije obdobně.“.

30. V § 42 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „a distributor lihu“ nahrazují slovy „ , distri-
butor lihu a insolvenční správce podle § 41 odst. 2
písm. c)“.

31. V § 42 odstavec 2 zní:

„(2) Osoba povinná značit líh, distributor lihu

a konečný prodejce lihu jsou povinni nabývat líh ve
spotřebitelském balení pouze od

a) registrované osoby povinné značit líh,

b) registrovaného distributora lihu, nebo

c) insolvenčního správce podle § 41 odst. 2
písm. c).“.

32. V § 42 odst. 3 se slova „nebo distributor
lihu“ nahrazují slovy „ , distributor lihu nebo insol-
venční správce podle § 41 odst. 2 písm. c)“.

33. V § 43 odst. 2 se za slovo „den“ vkládají
slova „bezprostředně následující po dni“.

34. V § 51 odst. 1 se slova „v jím“ nahrazují
slovy „ve správcem daně“.

35. V § 51 odst. 2 se na konci písmene b) do-
plňuje slovo „nebo“.

36. V § 51 odst. 2 písm. c) se čárka nahrazuje
tečkou a písmeno d) se zrušuje.

37. V § 55 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Písemnost podle odstavců 1 až 3 nesmí být
ke dni připojení k přihlášce k registraci starší než
3 měsíce.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstav-
ce 5 a 6.

38. V § 61 odst. 1 písm. e) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

39. V § 61 odst. 1 písm. f) se na konci bodu 2
tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se pís-
meno g), které zní:

„g) neoznámí správci daně údaje podle § 12a.“.

40. V § 61 odst. 2 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „nebo g)“.

41. V § 61 odst. 3 se slova „nebo f)“ nahrazují
slovy „ , f) nebo g)“.

42. V § 64 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slova „distributor lihu“ vkládají slova „ , insolvenční
správce podle § 41 odst. 2 písm. c)“.

43. V § 64 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) prodá nebo jinak převede anebo nakoupí nebo
sobě nechá jinak převést líh v rozporu s § 42,“.

44. V § 64 odst. 2 písm. c) se slovo „a“ nahra-
zuje slovem „nebo“.
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45. V § 64 odst. 3 se čárka za slovy „písm. a)“
zrušuje.

46. V § 69 odst. 2 písm. b) se za slovo „zcela“
vkládají slova „ , nejedná-li se o neznačený líh podle
§ 15 odst. 2 písm. f)“.

Čl. VIII

Tato část zákona byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES
ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování
informací v oblasti norem a technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti, v plat-
ném znění.

Čl. IX

Přechodná ustanovení

1. V případě, že osoba povinná značit líh, která
poskytla kauci podle zákona č. 307/2013 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona oznámí správci daně novou výši kauce, sníží
se kauce k prvnímu dni třetího měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém osoba povinná značit líh ozná-
mila správci daně novou výši kauce, pokud osoba
povinná značit líh nevzala oznámení zpět.

2. V kalendářním roce, ve kterém došlo k ozná-
mení podle bodu 1, je osoba povinná značit líh
oprávněna převzít kontrolní pásky nejvýše v množ-
ství odpovídajícím nové výši kauce, pokud osoba
povinná značit líh nevzala oznámení podle bodu 1
zpět.

3. V kalendářním roce, ve kterém došlo k ozná-
mení podle bodu 1, je osoba povinná značit líh
oprávněna uvést do volného daňového oběhu líh ve
spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litrů nej-
výše v množství odpovídajícím nové výši kauce, po-

kud osoba povinná značit líh nevzala oznámení po-
dle bodu 1 zpět.

4. V případě, že osoba povinná značit líh pře-
vzala v kalendářním roce, ve kterém došlo k ozná-
mení podle bodu 1, přede dnem tohoto oznámení
kontrolní pásky v množství vyšším, než odpovídá
nové výši kauce, ustanovení bodů 1 až 3 se nepoužijí.

5. V případě, že osoba povinná značit líh v ka-
lendářním roce, ve kterém došlo k oznámení podle
bodu 1, přede dnem tohoto oznámení uvedla do vol-
ného daňového oběhu líh ve spotřebitelském balení
o objemu do 0,06 litrů v množství vyšším, než od-
povídá nové výši kauce, ustanovení bodů 1 až 3 se
nepoužijí.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona č. 308/2013 Sb.

Čl. X

Zákon č. 308/2013 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném
značení lihu, se mění takto:

1. Část jedenáctá se zrušuje.

2. V části dvanácté čl. XIII se slova „ , a s výjim-
kou části jedenácté, která nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2015“ zrušují.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST

Čl. XI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015, s výjimkou části šesté, která nabývá účinnosti
dnem 31. prosince 2014.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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332

ZÁKON

ze dne 9. prosince 2014,

kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o vojácích z povolání

Čl. I

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. 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. a zákona č. 122/2012
Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písme-
na b) až e).

2. V § 5 odst. 1 se na konci písmene f) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

3. V § 5 odst. 4 se slovo „měnit“ nahrazuje slo-
vem „prodloužit“.

4. V § 5 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Zkrátit dobu trvání služebního poměru může slu-
žební orgán pouze na žádost vojáka, a to ze závaž-
ných osobních nebo sociálních důvodů, kterými se
rozumí zejména osobní péče o osobu mladší 10 let,
která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I,
nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby
ve stupni II až IV podle zákona o sociálních služ-
bách51), pokud žije s vojákem ve společné domác-
nosti a tuto péči jí nemůže poskytovat jiný člen ro-
diny vojáka; podmínka společné domácnosti se ne-
vyžaduje, jde-li o osobu blízkou.“.

Poznámka pod čarou č. 51 zní:

„51) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) Voják v průběhu služebního poměru vy-
konává službu podle potřeb České republiky na
území České republiky i v zahraničí

a) v ozbrojených silách České republiky,

b) v ministerstvu,

c) ve vojenských školách,

d) ve Vojenské policii, nebo

e) ve Vojenském zpravodajství.“.

6. V § 6 odst. 2 se slova „podle potřeb ozbro-
jených sil“ nahrazují slovy „v zájmu služby“.

7. V § 6 odstavec 3 zní:

„(3) Voják je služebně zařazen na služební
místo podle dosažené kvalifikace, doby výkonu
služby v hodnosti a závěrů služebního hodnocení.
Služební místo je vymezeno začleněním v organi-
zační struktuře uvedené v odstavcích 1 a 2, popisem
nejsložitějších služebních činností a jim odpovídají-
cích hodností a požadovanou kvalifikací.“.

8. V § 6 odst. 7 se slova „hodnostní sbory a“
zrušují a na konci textu odstavce se doplňují slova
„v závislosti na jejich složitosti, odpovědnosti a na-
máhavosti“.

9. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 6a

Rozhodná doba ve služebním zařazení

(1) Rozhodná doba ve služebním zařazení (dále
jen „rozhodná doba“) je doba, po kterou může voják
setrvat v daném služebním zařazení. Rozhodná doba
pro jednotlivá služební zařazení vychází z typových
služebních zařazení a činí nejméně 2 roky a nejví-
ce 15 let.
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(2) Rozhodná doba začíná dnem služebního za-
řazení vojáka.

(3) Nejméně 4 měsíce před uplynutím roz-
hodné doby musí služební orgán rozhodnout, zda

a) bude voják služebně zařazen na služební místo
se stanovenou vyšší hodností,

b) se rozhodná doba výkonu služby ve služebním
zařazení prodlouží,

c) bude voják služebně zařazen na jiné služební
místo se stanovenou stejnou hodností, jakou
voják má, nebo

d) bude voják propuštěn ze služebního poměru.

(4) Typová služební zařazení s rozhodnou do-
bou stanoví ministerstvo vyhláškou.“.

10. V § 7 odstavec 5 zní:

„(5) Při povolání do služebního poměru nebo
v důsledku organizačních změn lze vojáka s jeho
souhlasem jmenovat do nižší hodnosti, než které do-
sáhl. Při zařazení vojáka do zálohy mu náleží nejvyš-
ší dosažená hodnost v průběhu vojenské činné
služby.“.

11. V § 7 odst. 7, § 53 odst. 2 písm. d), § 107
odst. 2, § 110 odst. 1, § 117 odst. 2, § 123 odst. 2,
§ 132 odst. 2, § 133 odst. 1, § 139 odst. 2, § 140
odst. 1, § 141 odst. 4 a § 143 odst. 5 se slovo „platu“
nahrazuje slovy „služebního platu“.

12. V § 7 odst. 8 se číslo „4“ nahrazuje čís-
lem „6“.

13. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 7a

Jmenování do vyšší hodnosti

Voják může být do vyšší hodnosti stanovené
pro služební místo jmenován nejdříve dnem zařazení
na služební místo, pokud pro ni splnil kvalifikační
předpoklady, byl pro ni hodnocen jako způsobilý
a v dosažené hodnosti setrval alespoň nejkratší sta-
novenou dobu.“.

14. V § 8 odst. 1 písm. a) se slova „1 rok“ na-
hrazují slovy „2 roky“.

15. V § 8 odst. 1 písm. b) se slova „a poručík“
nahrazují slovy „ , poručík a plukovník“.

16. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova „nejvýše
3 měsíců a se souhlasem ministra“ zrušují.

17. V § 10 odst. 2 písmeno f) včetně poznámky
pod čarou č. 4 zní:

„f) rodičovské dovolené po dobu, po kterou se mu
poskytuje peněžitá pomoc v mateřství podle zá-
kona o nemocenském pojištění4),

4) § 32 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 187/2006 Sb., o ne-
mocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“.

18. V § 10 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) zajetí.“.

19. V § 10 odst. 6 se slova „1 rok“ nahrazují
slovy „6 měsíců“.

20. V § 10a se slova „bezpečnostního sboru“
zrušují.

21. § 13 včetně nadpisu zní:

„§ 13

Pověření výkonem služby
v jiném služebním zařazení

(1) Voják může být pověřen výkonem služby
v jiném služebním zařazení stejné nebo vyšší úrovně
nejdéle na dobu 1 roku. Po tuto dobu voják nevy-
konává úkoly a povinnosti vyplývající z jeho dosa-
vadního služebního zařazení.

(2) Při pověření výkonem služby v jiném slu-
žebním zařazení nevzniká vojákovi nárok na jmeno-
vání do hodnosti stanovené pro toto služební zařa-
zení.“.

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

„§ 13a

Zastupování v jiném služebním zařazení

(1) Voják je povinen na základě rozkazu slu-
žebního orgánu zastupovat nadřízeného nebo vojáka
ve služebním zařazení se stejnou nebo vyšší stano-
venou hodností. Po tuto dobu voják současně vy-
konává úkoly a povinnosti vyplývající i z jeho slu-
žebního zařazení.

(2) Doba zastupování nesmí překročit 6 měsíců
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v kalendářním roce; souhlasí-li voják, může doba za-
stupování trvat déle, nejvýše však 12 měsíců.

(3) Při zastupování v jiném služebním zařazení
nevzniká vojákovi nárok na jmenování do hodnosti
stanovené pro toto služební zařazení.“.

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

„§ 14a

Studijní pobyt

(1) Vojáka lze vyslat na studijní pobyt. Studij-
ním pobytem je školení, kurz nebo odborná stáž.

(2) Po dobu studijního pobytu je voják podří-
zen při plnění služebních úkolů nadřízenému, který
řídí studijní pobyt.

(3) Při studijním pobytu náležejí vojákovi ná-
hrady jako při služební cestě.“.

24. V § 15 odst. 1 se slova „podle potřeb ozbro-
jených sil“ nahrazují slovy „v zájmu služby“.

25. V § 16 odst. 2 a § 19 odst. 2 se slova
„s potřebami ozbrojených sil“ nahrazují slovy
„se zájmy služby“.

26. V § 17 odst. 1 se slova „o služebním“ na-
hrazují slovy „ve věcech služebního“.

27. V § 17 se za odstavec 2 vkládají nové od-
stavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Proti závěrům služebního hodnocení nebo
jeho jednotlivým částem může voják podat písemné
námitky do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se se
služebním hodnocením seznámil. Námitky musí vo-
ják odůvodnit a navrhnout způsob úpravy služeb-
ního hodnocení, jinak se k námitkám nepřihlíží.
Nadřízený hodnotitele námitkám hodnoceného vy-
hoví a služební hodnocení změní nebo námitky za-
mítne a služební hodnocení potvrdí do 10 dnů ode
dne, kdy námitky obdržel. Proti upravenému slu-
žebnímu hodnocení již nelze podat další námitky.

(4) Pokud se služební orgán příslušný ke stano-
vení služebního platu vojáka důvodně domnívá, že
služební hodnocení vojáka neodpovídá skutečnému
plnění jeho služebních povinností, nařídí, do 5 pra-
covních dnů ode dne předložení služebního hodno-
cení s návrhem na úpravu služebního platu, zpraco-
vání nového služebního hodnocení. Vůči novému

služebnímu hodnocení má voják právo podat ná-
mitky.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

28. V § 18 písmeno i) zní:

„i) omezením svéprávnosti,“.

29. V § 19 odst. 1 písm. h) se slova „služebního
hodnocení“ nahrazují slovy „dvou služebních hod-
nocení“.

30. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která znějí:

„n) uplynula rozhodná doba ve služebním zařazení,

o) podle zvláštního právního předpisu není způso-
bilý pro další výkon služby v dosavadním slu-
žebním zařazení, přičemž tuto nezpůsobilost
zavinil svým jednáním.“.

31. V § 19 odst. 3 větě první se číslo „3“ na-
hrazuje číslem „2“ a číslo „6“ nahrazuje číslem „9“.

32. V § 20 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Rozhodnutí o propuštění vojáka ze služebního po-
měru nesmí být vydáno“.

33. V § 20 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) v době, kdy voják čerpá rodičovskou dovole-
nou,“.

34. V § 20 odst. 2 se slova „až l)“ nahrazují
slovy „až o)“.

35. § 22 včetně nadpisu zní:

„§ 22

Následky zrušení rozhodnutí
o propuštění ze služebního poměru

(1) Dojde-li ke zrušení rozhodnutí o propuštění
ze služebního poměru, služební poměr trvá se všemi
právy a povinnostmi včetně nároku na peněžní ná-
ležitosti v dosavadní výši.

(2) Voják má nárok na peněžní náležitosti v roz-
sahu a výši, v jaké mu náležely v průběhu 3 let před-
cházejících dni zrušení rozhodnutí o propuštění ze
služebního poměru. Pokud doba, po kterou mu ne-
byly poskytovány, přesahovala 3 roky, bude mu vý-
plata peněžních náležitostí přiznána jen za 3 roky.

(3) Služební plat se stanoví pro účely od-
stavce 1 ve výši zachovaného služebního platu podle
§ 68i.
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(4) Oznámí-li voják služebnímu orgánu, že ne-
trvá na pokračování služebního poměru podle od-
stavce 1, služební poměr zanikne dnem doručení
oznámení vojáka. Tento zánik služebního poměru
se považuje za zánik služebního poměru podle
§ 18 písm. a).“.

36. V § 24 odst. 2 se slova „ve prospěch ozbro-
jených sil“ nahrazují slovy „v zájmu služby“.

37. V § 25 odst. 1 se slova „42,5 hodiny“ na-
hrazují slovy „40 hodin“.

38. V § 25 odst. 2, § 31c odst. 4, § 87, § 108
odst. 1, § 118 odst. 1 a 2 a § 139 odst. 2 se slovo
„plat“ nahrazuje slovy „služební plat“.

39. § 26 včetně nadpisu zní:

„§ 26

Rozvržení základní týdenní doby služby

(1) O rozvržení základní týdenní doby služby
rozhoduje služební orgán. Stanoví začátek a konec
doby služby v jednotlivých dnech; doba nepřetržité
služby může činit nejvýše 30 hodin. Za dvousměnný
nebo třísměnný se považuje režim výkonu služby,
v němž se vojáci vzájemně střídají ve dvou nebo
ve třech službách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.
Za nepřetržitý se považuje režim výkonu služby,
v němž se vojáci vzájemně střídají ve službách
v rámci 24 hodin po sobě jdoucích k zajištění ne-
přetržitého plnění služebních povinností 24 hodin
denně po 7 dnů v týdnu. Dobu služby v jednotlivých
dnech může nadřízený rozvrhnout na 2 části.

(2) Základní týdenní doba služby se rozvrhuje
zpravidla rovnoměrně na 5 dnů služby tak, aby dny
nepřetržitého odpočinku v týdnu připadaly pokud
možno na sobotu a neděli. Vyžaduje-li to povaha
služby, může se doba služby rozvrhnout nerovno-
měrně; průměrná týdenní doba služby nesmí zpra-
vidla v čtyřtýdenním období, nejvýše však v období
26 týdnů po sobě jdoucích, přesahovat základní tý-
denní dobu služby.“.

40. V § 27 odstavec 2 zní:

„(2) Přestávky na jídlo a odpočinek se nepo-
skytují na začátku a na konci denního výkonu
služby. Do základní týdenní doby služby se zapo-
čítává přiměřená doba na jídlo a odpočinek, která
byla poskytnuta místo přestávky ve službě.“.

41. V § 27 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Poskytnuté přestávky na jídlo a odpočinek
se nezapočítávají do základní týdenní doby služby.“.

42. § 28 včetně nadpisu zní:

„§ 28

Nepřetržitý odpočinek mezi službami
a nepřetržitý odpočinek v týdnu

(1) Voják má mezi koncem jedné služby a po-
čátkem následující služby nárok na nepřetržitý od-
počinek v trvání nejméně 11 hodin. V důležitém zá-
jmu služby lze nepřetržitý odpočinek výjimečně
zkrátit až na 6 hodin. Za důležitý zájem služby se
pro účely této hlavy považuje zabezpečení plnění
nenadálých nebo mimořádných úkolů a výkon
služby v nepřetržitém režimu výkonu služby při
ostraze vojenských objektů, dozorčí službě a zabez-
pečení leteckého provozu.

(2) Jednou v týdnu musí nepřetržitý odpočinek
činit nejméně 36 hodin. Vyžaduje-li to důležitý zá-
jem služby, lze nepřetržitý odpočinek v týdnu zkrá-
tit až na 12 hodin.

(3) V případě zkrácení doby nepřetržitého od-
počinku mezi službami nebo v týdnu, nebo ne-
poskytnutí odpočinku ve 24 hodinách po sobě
jdoucích, protože nepřetržitá služba trvala více jak
24 hodin, se následující nepřetržitý odpočinek
o zkrácenou část prodlužuje.

(4) Nelze-li pro důležitý zájem služby následu-
jící nepřetržitou dobu odpočinku mezi službami
nebo v týdnu prodloužit, musí být vojákovi zkrá-
cená část doby odpočinku poskytnuta nejpozději
do 6 týdnů po jejím zkrácení.“.

43. V § 29 odstavec 3 zní:

„(3) Služba konaná nad základní týdenní dobu
služby nesmí po dobu nejvíce 26 po sobě jdoucích
týdnů v průměru činit více než 8 hodin týdně. Za
službu konanou nad základní týdenní dobu služby
nad 300 hodin v kalendářním roce náleží vojákovi
náhradní volno.“.

44. V § 29 se doplňují odstavce 4 a 5, které
znějí:

„(4) Náhradní volno je služební orgán povinen
poskytnout neprodleně, nejpozději do 6 měsíců po
vykonání služby konané nad základní týdenní dobu
služby, nebrání-li tomu důležitý zájem služby. Po-
kud nebylo náhradní volno ve stanovené době po-
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skytnuto, má voják v následujících 3 měsících nárok
čerpat náhradní volno podle svého uvážení. Ozná-
mení s určeným dnem nástupu náhradního volna je
voják povinen podat minimálně 7 dní předem, nedo-
hodne-li se se služebním orgánem na jiném dnu
určení dne nástupu.

(5) Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, může
nadřízený změnit vojákem určený termín nástupu
čerpání náhradního volna nebo jej z náhradního
volna odvolat. Voják má v tomto případě nárok na
náhradu prokázaných nákladů, které mu tím vznik-
ly. V případě odvolání vojáka z čerpání náhradního
volna je nadřízený povinen poskytnout náhradní
volno v náhradním termínu dohodnutém s vojá-
kem.“.

45. V § 30 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Služební pohotovostí se rozumí přítom-
nost vojáka ve vojenských objektech nebo na jiných
místech, která určí nadřízený, a to mimo dobu
služby, a připravenost zahájit plnění služebních
úkolů na určeném místě a v určeném čase. Voják je
povinen se po dobu služební pohotovosti zdržet jed-
nání, které by mu znemožnilo přijetí pokynu a pří-
padný výkon služby.

(3) Služební pohotovost v jiném místě než ve
vojenských objektech se do základní týdenní doby
služby nezapočítává. Služební pohotovost ve vojen-
ských objektech se do základní týdenní doby služby
nezapočítává pouze po dobu ústřední koordinace zá-
chranných a likvidačních prací, po dobu trvání kri-
zového stavu nebo lze-li důvodně očekávat, že v nej-
bližší době bude použita Armáda České republiky
k plnění úkolů Policie České republiky, anebo že
bude vyhlášen stav ohrožení státu.“.

46. V § 30 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Služební pohotovost nelze nařídit vojá-
kovi, který má stanovenou kratší týdenní dobu
služby.“.

47. V § 31 odst. 2 se slova „ , o nepřetržitém
odpočinku mezi službami, nepřetržitém odpočinku
v týdnu a o přestávkách ve službě“ zrušují.

48. V § 31a odstavec 1 zní:

„(1) Nepřetržitým vojenským výcvikem se ro-
zumí nepřetržitý sled výcvikových činností, které
mají prohloubit nebo prověřit úroveň výcviku, psy-
chickou a fyzickou odolnost vojáků co nejvěrnějším

přiblížením k podmínkám skutečného plnění úkolů
a probíhají nejméně 48 hodin.“.

49. V § 31a se na konci odstavce 2 doplňuje
věta „Do základní týdenní doby služby se započí-
tává pouze doba, po kterou nepřetržitý vojenský vý-
cvik zasahuje do jinak obvyklé doby služby vo-
jáka.“.

50. V § 31b odst. 1 se slova „ozbrojených sil“
zrušují.

51. V § 31b odstavec 2 zní:

„(2) Do základní týdenní doby služby se zapo-
čítává pouze doba 8 hodin za každý obvyklý den
výkonu služby, ve kterém nepřetržité vojenské na-
sazení na území České republiky trvalo alespoň
8 hodin. Ustanovení o základní týdenní době
služby, o službě konané nad základní týdenní dobu
služby, o nepřetržitém odpočinku mezi službami
a nepřetržitém odpočinku v týdnu a o přestávkách
ve službě se nepoužijí.“.

52. V § 31c odstavec 3 zní:

„(3) Pokud nepřetržité vojenské nasazení na
území České republiky trvá méně než 48 hodin,
má voják nárok na volno v době, ve které by měl
jinak konat službu, v délce odpovídající době vý-
konu služby, která nebyla započítána do základní
týdenní doby služby. Přesáhne-li nepřetržité vojen-
ské nasazení na území České republiky 48 hodin, má
voják nárok za každých ukončených 48 hodin vý-
konu služby na 8 hodin volna v době, ve které by
měl jinak konat službu. Za stejných podmínek má
voják nárok na volno i za nepřetržitý vojenský vý-
cvik, s výjimkou případu, kdy navazuje na nepřetr-
žitý vojenský výcvik výkon služby vojáka v zahra-
niční operaci podle § 40a.“.

53. V § 31c odst. 4 se věta třetí zrušuje.

54. V § 31c se doplňují odstavce 5 až 9, které
znějí:

„(5) Pokud nebylo volno ve lhůtě stanovené
v odstavci 4 poskytnuto, má voják v následujícím
měsíci nárok čerpat volno podle svého uvážení.
Oznámení s určeným dnem nástupu volna je voják
povinen podat minimálně 7 dní předem, nedohodne-
-li se se služebním orgánem na jiném dnu určení dne
nástupu.

(6) Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, může
nadřízený změnit vojákem určený termín nástupu
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čerpání volna nebo ho z čerpání volna odvolat. Voják
má v tomto případě nárok na náhradu prokázaných
nákladů, které mu tím vznikly. V případě odvolání
vojáka z čerpání volna je nadřízený povinen poskyt-
nout volno v náhradním termínu dohodnutém s vo-
jákem.

(7) Nebylo-li volno ve lhůtě stanovené v od-
stavci 5 poskytnuto pro opětovnou službu v nepřetr-
žitém vojenském nasazení na území České republiky
a nedohodl-li se voják s nadřízeným na jeho poskyt-
nutí jinak, náleží vojákovi namísto volna odpovída-
jící část služebního platu.

(8) Po ukončení intenzivního vojenského vý-
cviku, nepřetržitého vojenského výcviku a nepřetrži-
tého vojenského nasazení na území České republiky
nelze zkrátit nepřetržitý odpočinek před nástupem
do následující služby.

(9) Pokud nebyl podle odstavce 2 v průběhu
168 hodin nepřetržitého vojenského výcviku nebo
nepřetržitého vojenského nasazení na území České
republiky poskytnut nepřetržitý odpočinek alespoň
12 hodin, poskytne se za každých 168 hodin trvání
nepřetržitého vojenského výcviku nebo nepřetrži-
tého vojenského nasazení na území České republiky,
společně s některým následujícím nepřetržitým od-
počinkem v týdnu, a to nejpozději v období 6 týdnů
od ukončení nepřetržitého vojenského výcviku nebo
nepřetržitého vojenského nasazení na území České
republiky.“.

55. V § 33 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Nebyla-li řádná dovolená nebo její poměrná část
vyčerpána do zániku služebního poměru, náleží vo-
jákovi za tuto dobu služební plat.“.

56. § 36 se včetně nadpisu zrušuje.

57. V § 42 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Na vojáky, kteří jsou zařazeni v hodnost-
ním sboru čekatelů, se § 25 až 30 použijí přiměřeně
s ohledem na potřeby studia a výcviku tak, že dobu
služby v jednotlivých dnech je možné dělit i na více
než dvě části, nebo je sdružovat. Přitom průměrná
základní týdenní doba služby nesmí v období nej-
výše 13 týdnů po sobě jdoucích přesahovat základní
týdenní dobu služby a poskytnutý odpočinek mezi
službami a nepřetržitý odpočinek v týdnu ve stejném
období nebude nižší, než činí nárok stanovený v § 25
odst. 1 a § 28.“.

58. V § 47 odst. 1, § 48 odst. 1 písm. c) a § 59

odst. 2 písm. f) se slova „ozbrojených sil“ nahrazují
slovem „služby“.

59. V § 57 odst. 2 se číslo „30“ nahrazuje čís-
lem „60“.

60. V § 59 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ministerstvo může poskytovat za účelem
prevence rizikového chování péči podle odstavce 2
písm. h) rodině vojáka.“.

61. V § 60 odst. 1 se slovo „uzavře“ nahrazuje
slovy „může uzavřít“ a slovo „využitelné“ se nahra-
zuje slovem „požadované“.

62. § 61 včetně nadpisu zní:

„§ 61

Ubytování

(1) V obci výkonu služby nebo v obci, ze které
je možné denně dojíždět prostředky hromadné do-
pravy do místa pravidelného výkonu služby tak, aby
celková denní doba strávená dopravou nepřekročila
3 hodiny, zabezpečí ministerstvo vojákovi na jeho
žádost po dobu trvání služebního poměru ubytování
za úhradu.

(2) Vojákovi, který je služebně zařazen jako če-
katel, se ubytování zabezpečuje bezplatně. Ubyto-
vání se zabezpečuje ode dne zahájení studia nebo
výcviku do dne jeho ukončení; nezabezpečuje se
při cestách a pobytu mimo vojenskou školu a vojen-
ské zařízení, které nejsou v zájmu služby, a v době
čerpání řádné dovolené.

(3) Při služební cestě, studijním pobytu a odve-
lení se vojákovi poskytuje bezplatné ubytování.“.

63. Za § 61 se vkládá nový § 61a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 61a

Služební příspěvek na bydlení

(1) Voják má nárok na měsíční služební příspě-
vek na bydlení (dále jen „služební příspěvek“) ve
výši od jednonásobku do dvojnásobku (dále jen
„koeficient“) částky 3 000 Kč podle kategorie obce
výkonu služby a podle počtu obyvatel žijících
v této obci. Výše služebního příspěvku se zvyšuje
za každého člena rodiny o 300 Kč, maximálně však
o 1 200 Kč. Za členy rodiny se považují osoby podle
§ 71 odst. 5.
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(2) Nárok na služební příspěvek zaniká při zá-
niku služebního poměru. Služební příspěvek vojá-
kovi nenáleží po dobu jeho služebního zařazení jako
čekatele, ve zkušební době, po dobu přerušení slu-
žebního poměru podle § 11, za dobu neomluvené
nepřítomnosti ve službě, po dobu určení do dispo-
zice podle § 10 odst. 2 písm. g), h) a i) nebo pokud je
mu ministerstvem hrazeno nájemné za byt v místě
pravidelného výkonu služby v zahraničí.

(3) Žije-li ve společné domácnosti více vojáků,
náleží služební příspěvek každému rovným dílem.
Nejedná-li se o členy rodiny podle § 71 odst. 5, vy-
počte se poměrná část služebního příspěvku z nároku
toho vojáka, kterému náleží vyšší zvýšení podle od-
stavce 1. Žití ve společné domácnosti s jiným vojá-
kem je každý takový voják povinen písemně ozná-
mit služebnímu orgánu příslušnému o výši služeb-
ního příspěvku rozhodovat. Pro účely nároku na
služební příspěvek se za člena domácnosti považuje
i voják bydlící u jiného vojáka, který je vlastníkem
nebo nájemcem bytu, aniž by se podílel na nákladech
a chodu domácnosti.

(4) Pro splatnost a výplatu služebního pří-
spěvku se použijí § 68l až 68n.

(5) Vláda stanoví nařízením kategorie obcí vý-
konu služby a koeficienty pro výpočet služebního
příspěvku. Výše násobků se zaokrouhluje na celé
stokoruny nahoru.“.

64. V části páté hlava I včetně nadpisu a pozná-
mek pod čarou č. 52 a 53 zní:

„HLAVA I

SLUŽEBNÍ PLAT

§ 66

Nárok na služební plat

(1) Voják má nárok na služební plat za výkon
služby ve výši odpovídající služebnímu zařazení,
podmínkám výkonu služby a služební výkonnosti.
Nárok na služební plat má také v dalších případech
stanovených zákonem. Za služební plat se považují
peněžitá plnění poskytovaná vojákovi Českou repu-
blikou ve výši a za podmínek stanovených touto
hlavou.

(2) Je-li vojákovi povolena kratší týdenní doba
služby, služební plat se úměrně zkrátí. To neplatí, je-

-li vojákovi přechodně stanovena kratší týdenní doba
služby ze zdravotních důvodů na základě rozhod-
nutí přezkumné komise.

(3) Voják má určen služební plat s přihlédnutím
ke službě konané nad základní týdenní dobu služby
v rozsahu do 300 hodin v kalendářním roce.

(4) Vojákovi nevzniká při výkonu služby v za-
hraničí nárok na služební plat, pokud je mu plat po-
skytován mezinárodní nebo nadnárodní organizací
nebo orgánem.

§ 67

Složky služebního platu

Služební plat tvoří

a) služební tarif,

b) výkonnostní příplatek,

c) příplatek za službu v zahraničí,

d) zvláštní příplatek,

e) příplatek za zvýšenou odpovědnost,

f) příplatek za služební pohotovost,

g) odměna.

§ 68

Služební tarif

(1) Vojákovi náleží služební tarif podle hod-
nosti stanovené pro služební místo, na kterém je slu-
žebně zařazen.

(2) Služební tarify pro hodnosti stanoví vláda
nařízením tak, aby služební tarif pro jednotlivé hod-
nosti činil nejméně

Hodnost Služební tarify v Kč měsíčně

Vojín 8 800
Svobodník 19 300
Desátník 20 400
Četař 21 600
Rotný 25 200
Rotmistr 27 000
Nadrotmistr 28 800
Praporčík 30 800
Nadpraporčík 33 000
Štábní praporčík 43 000
Poručík 29 000
Nadporučík 33 000
Kapitán 38 000
Major 43 000
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Podplukovník 48 000
Plukovník 58 000
Brigádní generál 68 000
Generálmajor 78 000
Generálporučík 88 000
Armádní generál 98 000

(3) Vojákovi, který je zařazen v hodnostním
sboru čekatelů, náleží služební tarif podle hodnosti,
do které je jmenován.

(4) Služební tarify pro hodnosti čekatelů sta-
noví vláda nařízením tak, aby služební tarif pro jed-
notlivé hodnosti čekatelů činil nejméně

Hodnost Služební tarify v Kč měsíčně

Vojín 8 800
Svobodník 9 200
Desátník 9 600
Četař 10 000
Rotný 10 400
Rotmistr 10 800
Nadrotmistr 11 200

§ 68a

Výkonnostní příplatek

(1) Výkonnostní příplatek se stanoví v závislosti
na služebním hodnocení vojáka. Výše výkonnost-
ního příplatku se upravuje jednou ročně k 1. dubnu
podle závěrů služebního hodnocení za období před-
cházejícího kalendářního roku. Je-li v tomto období
provedeno více služebních hodnocení, přihlíží se
k poslednímu z nich. Ke služebnímu hodnocení vo-
jáků, kteří se připravují k výkonu služby studiem
nebo výcvikem, se nepřihlíží.

(2) Vojákovi, kterému doposud nenáleží vý-
konnostní příplatek a který je služebně hodnocen

a) výtečně a je ve služebním zařazení se stanove-
nou hodností svobodník až nadpraporčík, ná-
leží výkonnostní příplatek ve výši 2 % služeb-
ního tarifu,

b) výtečně a je ve služebním zařazení se stanove-
nou hodností poručík až podplukovník, náleží
výkonnostní příplatek ve výši 1,5 % služebního
tarifu,

c) velmi dobře a je ve služebním zařazení se sta-
novenou hodností svobodník až nadpraporčík,
náleží výkonnostní příplatek ve výši 1 % slu-
žebního tarifu, nebo

d) velmi dobře a je ve služebním zařazení se sta-
novenou hodností poručík až podplukovník,
náleží výkonnostní příplatek ve výši 0,75 % slu-
žebního tarifu.

(3) Vojákovi náleží při dalším služebním hod-
nocení výkonnostní příplatek ve výši již dosažené
výše výkonnostního příplatku zvýšené o

a) 2 % služebního tarifu, pokud je ve služebním
zařazení se stanovenou hodností svobodník až
nadpraporčík a byl hodnocen výtečně,

b) 1,5 % služebního tarifu, pokud je ve služebním
zařazení se stanovenou hodností poručík až
podplukovník a byl hodnocen výtečně,

c) 1 % služebního tarifu, pokud je ve služebním
zařazení se stanovenou hodností svobodník až
nadpraporčík a byl hodnocen velmi dobře, nebo

d) 0,75 % služebního tarifu, pokud je ve služeb-
ním zařazení se stanovenou hodností poručík až
podplukovník a byl hodnocen velmi dobře.

(4) Vojákovi, který byl při dalším služebním
hodnocení hodnocen jako

a) dobrý, se dosažená výše výkonnostního pří-
platku nemění,

b) vyhovující, se dosažená výše výkonnostního
příplatku snižuje o 2 % služebního tarifu nebo
výkonnostní příplatek nenáleží, pokud jsou 2 %
služebního tarifu vyšší, než je dosažená výše
tohoto příplatku, nebo

c) nevyhovující, výkonnostní příplatek nenáleží.

(5) Nebyl-li voják služebně hodnocen, náleží
mu výkonnostní příplatek v doposud dosažené výši.

(6) Výše výkonnostního příplatku se zjišťuje ze
služebního tarifu, který odpovídá hodnosti stano-
vené pro místo, na kterém je voják služebně zařazen.
Maximální výše výkonnostního příplatku činí 20 %
služebního tarifu ve služebním zařazení se stanove-
nou hodností svobodník až nadpraporčík a 15 %
služebního tarifu ve služebním zařazení se stanove-
nou hodností poručík až podplukovník.

(7) Výkonnostní příplatek se zaokrouhluje na
celé desetikoruny směrem nahoru.

(8) Výkonnostní příplatek nenáleží vojákovi,
jehož služební zařazení odpovídá hodnosti čekatele,
štábního praporčíka, plukovníka nebo hodnosti
v hodnostním sboru generálů.
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§ 68b

Příplatek za službu v zahraničí

(1) Vojákovi vyslanému do zahraniční operace
náleží po dobu služby v zahraničí příplatek za
službu v zahraničí ve výši 500 až 2 500 Kč denně.

(2) Horní hranice příplatku podle odstavce 1 se
zvyšuje až na dvaapůlnásobek, pokud je voják vy-
staven vysokému riziku ohrožení života nebo zdraví
spojenému s vedením bojové činnosti v prostoru za-
hraniční operace.

(3) Za dobu služby v zahraničí se pro účely ná-
roku na příplatek považuje i doba nařízené nebo
omluvené nepřítomnosti v prostoru zahraniční ope-
race, která nepřesáhne nepřetržitě 168 hodin, a doba
zajetí.

(4) Příplatek za službu v zahraničí se nekrátí při
dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo
úraz, a to nejdéle po dobu 1 měsíce ode dne zjištění
nemoci nebo úrazu, je-li léčba prováděna v zahraničí.

(5) Výši příplatku podle odstavce 1 nebo 2 pro
konkrétní zahraniční operaci stanoví podle míry,
intenzity a doby trvání rizika ministr.

Zvláštní příplatek

§ 68c

(1) Vojákovi, který vykonává službu v podmín-
kách spojených s mimořádnou neuropsychickou zá-
těží, rizikem ohrožení života nebo zdraví, přísluší
zvláštní příplatek ve výši 600 až 8 000 Kč měsíčně.
Při souběhu zvláštních příplatků náleží vojákovi
pouze jeden zvláštní příplatek, a to nejvyšší.

(2) Druhy služebních činností v závislosti na
míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti ri-
zika ohrožení života nebo zdraví, a výši příplatku
stanoví vláda nařízením.

§ 68d

(1) Vojákovi, který střídavě vykonává službu

a) ve dvousměnném režimu výkonu služby, náleží
zvláštní příplatek ve výši 400 Kč měsíčně,

b) ve třísměnném režimu výkonu služby, náleží
zvláštní příplatek ve výši 800 Kč měsíčně,

c) v nepřetržitém režimu výkonu služby, náleží
zvláštní příplatek ve výši 1 000 Kč měsíčně,
nebo

d) v nepřetržitém režimu výkonu služby, ve kte-
rém doba mezi začátkem a koncem stanovené
doby výkonu služby přesahuje 15 hodin, náleží
zvláštní příplatek ve výši 1 200 Kč měsíčně.

(2) Vojákovi, kterému náleží zvláštní příplatek
podle odstavce 1 a zároveň splňuje podmínky pro
přiznání zvláštního příplatku podle § 68c odst. 1,
náležejí oba zvláštní příplatky.

§ 68e

Příplatek za zvýšenou odpovědnost

Veliteli vojenského útvaru, vojenského záchran-
ného útvaru, náčelníkovi, vedoucímu nebo řediteli
vojenského zařízení nebo vojenského správního
úřadu a řediteli nebo veliteli organizačního útvaru
ministerstva nebo Vojenského zpravodajství, který
je ministrem zmocněn k samostatnému hospodaření
s veřejnými prostředky, sestavování ekonomického
výkazu o vyčleněných a použitých finančních pro-
středcích a personálních a majetkových zdrojích, ná-
leží příplatek až do výše 15 % služebního tarifu sta-
noveného v § 68 odst. 2. Příplatek se zaokrouhluje
na celé desetikoruny směrem nahoru.

§ 68f

Příplatek za služební pohotovost

Vojákovi, kterému byla nařízena služební po-
hotovost podle § 30, náleží příplatek za služební
pohotovost ve výši 1 500 Kč v kalendářním měsíci,
ve kterém služební pohotovost zasáhla alespoň do
10 dnů, nebo ve výši 3 000 Kč v kalendářním měsíci,
ve kterém služební pohotovost zasáhla alespoň do
20 dnů.

§ 68g

Odměna

Za splnění mimořádného nebo zvlášť význam-
ného služebního úkolu lze vojákovi poskytnout od-
měnu.

§ 68h

Zvláštní případy nároku na služební plat

Voják má v rozsahu doby, která zasahuje do
základní týdenní doby výkonu služby, nárok na slu-
žební plat za dobu

a) řádné dovolené,
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b) zvláštní dovolené,

c) studijního volna poskytnutého ke studiu při vý-
konu služby,

d) preventivní rehabilitace,

e) mimořádné rehabilitace,

f) rekvalifikace,

g) náhradního volna za službu konanou nad zá-
kladní týdenní dobu služby a volna z důvodu
výkonu nepřetržitého vojenského výcviku nebo
nepřetržitého vojenského nasazení,

h) služebního volna z důvodu obecného zájmu
nebo pro důležité osobní překážky ve službě
s výjimkou dalšího služebního volna, nebo

i) strávenou na služební cestě nebo studijním po-
bytu jinak než výkonem služby.

§ 68i

Zachovaný služební plat

(1) Zachovaný služební plat se určí jako součet
výkonnostního příplatku, pokud vojákovi náležel,
a služebního tarifu podle § 68 odst. 1 ke dni před-
cházejícímu dni, ke kterému náleží zachovaný slu-
žební plat.

(2) Zachovaný služební plat náleží vojákovi,
který

a) je před uplynutím stanovené doby trvání slu-
žebního poměru nebo před propuštěním ze slu-
žebního poměru určen do dispozice,

b) je v průběhu zahraniční operace zajat nebo se
stal nezvěstným, nejednalo-li se o svémocné od-
loučení nebo zběhnutí, nebo

c) na základě dohody o zvýšení nebo rozšíření
vzdělání studuje denní formou studia, nejedná-
-li se o vojáka v hodnostním sboru čekatelů.

(3) Zachovaný služební plat náleží také vojá-
kyni, která nemůže vykonávat službu ve svém slu-
žebním zařazení z důvodu těhotenství v době, kdy je
z tohoto důvodu určena do dispozice.

(4) Vojákovi, kterému náleží zachovaný slu-
žební plat podle odstavce 2 nebo 3, lze poskytnout
odměnu a přiznat zvláštní příplatek.

(5) Vojákovi, který je určen do dispozice před
propuštěním ze služebního poměru podle § 19
odst. 1 písm. d), f) až k), m) nebo o), náleží zacho-
vaný služební plat ve výši služebního tarifu, který

mu náležel ke dni předcházejícímu dni určení do
dispozice.

(6) Vojákovi, který je určen do dispozice před
propuštěním ze služebního poměru podle § 19
odst. 1 písm. l), náleží zachovaný služební plat ve
výši služebního tarifu odpovídajícího hodnosti, do
které je voják jmenován.

(7) Nemůže-li být pro účely určení výše zacho-
vaného služebního platu použit služební tarif podle
§ 68 odst. 1, použije se služební tarif odpovídající
hodnosti, do které je voják jmenován.

§ 68j

Zvláštní případy určení služebního platu

(1) Vojákovi určenému do dispozice z důvodu,
že nelze rozhodnout o jeho služebním zařazení, ná-
leží služební tarif podle předchozího služebního za-
řazení a výkonnostní příplatek, pokud mu byl při-
znán; tomuto vojákovi lze udělit odměnu a přiznat
zvláštní příplatek a příplatek za službu v zahraničí.

(2) Vojákovi určenému do dispozice po dobu
dočasného zproštění výkonu služby náleží služební
tarif odpovídající hodnosti, do které je jmenován,
a příplatek za službu v zahraničí. Pokud podezření
ze závažného porušení služebních povinností nebo
ze spáchání trestného činu nebylo vojákovi proká-
záno, doplatí se mu rozdíl mezi vyplaceným služeb-
ním platem a služebním platem, který by mu náležel,
kdyby k dočasnému zproštění výkonu služby nedo-
šlo. Doplatek služebního platu je splatný do 60 dnů
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí služebního
orgánu, že k závažnému porušení služebních povin-
ností nedošlo nebo ode dne, kdy byl služební orgán
vyrozuměn o pravomocném rozhodnutí orgánu čin-
ného v trestním řízení nebo rozsudku soudu.

(3) Vojákovi určenému do zvláštní dispozice
náleží služební plat podle činnosti jím vykonávané
v této dispozici.

(4) Vojákovi, který je pověřen výkonem služby
v jiném služebním zařazení a tomuto služebnímu za-
řazení přísluší vyšší hodnost, než jaká přísluší slu-
žebnímu zařazení vojáka, náleží po dobu tohoto po-
věření služební tarif z vyšší hodnosti.

(5) Vojákovi, který zastupuje vojáka v jiném
služebním zařazení po dobu delší než 4 týdny a to-
muto služebnímu zařazení přísluší vyšší hodnost,
než jaká přísluší služebnímu zařazení vojáka, náleží
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po dobu zastupování v jiném služebním zařazení
služební tarif z vyšší hodnosti.

(6) Nemůže-li být pro určení výše služebního
tarifu použit služební tarif podle § 68 odst. 1, použi-
je se služební tarif podle hodnosti, do které je voják
jmenován.

(7) Služební plat za nevyčerpanou řádnou do-
volenou náleží ve výši součinu 1/30 měsíčního za-
chovaného služebního platu zjištěného k poslednímu
dni, kdy mohlo být nařízeno čerpání řádné dovolené
a počtu celých kalendářních dní nevyčerpané řádné
dovolené.

(8) Služební plat namísto volna za nepřetržité
vojenské nasazení na území České republiky podle
§ 31c odst. 7 náleží za každou hodinu neposkytnu-
tého volna ve výši poměrné části služebního tarifu
a výkonnostního a zvláštního příplatku.

§ 68k

Služební plat po dobu dočasné neschopnosti
ke službě

(1) Vojákovi náleží služební plat

a) po dobu prvního měsíce dočasné neschopnosti
ke službě pro nemoc nebo úraz, s výjimkou
prvních 24 hodin doby, kdy měla být služba
podle rozvrhu konána, nebo

b) nejdéle po dobu 12 měsíců od počátku dočasné
neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz,
které voják utrpěl při výkonu služby, v přímé
souvislosti s ním nebo pro výkon služby.

(2) Vojákovi náleží služební plat po dobu, po
kterou nemůže konat službu pro karanténu naříze-
nou podle zákona o ochraně veřejného zdraví19b),
s výjimkou prvních 24 hodin doby, kdy měla být
služba podle rozvrhu konána, za které se poskytuje
služební plat zkrácený o 40 %.

(3) Služební plat po dobu dočasné neschopnosti
pro nemoc nebo úraz nenáleží vojákovi, pokud si
neschopnost ke službě pro nemoc nebo úraz přivodil
úmyslně.

(4) Služební plat po dobu dočasné neschopnosti
pro nemoc nebo úraz náleží vojákovi ve výši 50 %,
jde-li o případy podle § 31 zákona o nemocenském
pojištění.

(5) Porušil-li voják v době své dočasné ne-
schopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz povin-

nost zdržovat se v místě pobytu nebo dodržovat
rozsah povolených vycházek anebo povinnost
umožnit kontrolu a poskytnout nezbytnou součin-
nost k provedení kontroly dodržování režimu do-
časně služby neschopného vojáka podle zákona o ne-
mocenském pojištění52), může mu být služební plat
po dobu dočasné neschopnosti pro nemoc nebo úraz
se zřetelem na závažnost porušení snížen nebo ode-
jmut. Pokud již byl služební plat po dobu dočasné
neschopnosti pro nemoc nebo úraz vyplacen, pova-
žuje se vyplacená částka za přeplatek, který je voják
povinen vrátit plátci služebního platu.

§ 68l

Splatnost služebního platu

(1) Služební plat je splatný v kalendářním mě-
síci následujícím po měsíci, ve kterém vznikl vojá-
kovi nárok na služební plat.

(2) V rámci období uvedeného v odstavci 1 určí
ministerstvo vnitřním předpisem pravidelný termín
výplaty služebního platu.

(3) Při zániku služebního poměru se služební
plat vyplatí v nejbližším pravidelném termínu vý-
platy služebního platu.

Výplata služebního platu

§ 68m

(1) Služební plat se vyplácí v zákonných peně-
zích53) a zaokrouhluje se na celé koruny směrem na-
horu.

(2) Služební plat se vyplácí bezhotovostně na
náklad a nebezpečí státu nejvýše na dva účty určené
vojákem u banky nebo pobočky zahraniční banky
nebo spořitelního a úvěrního družstva nejpozději
v pravidelném termínu výplaty služebního platu.

(3) Služební orgán umožní vojákovi nahlížet do
vnitřního platového předpisu, pokud je vydán.

(4) Při měsíčním vyúčtování služebního platu,
umožňuje-li to výkon služby, předá ministerstvo vo-
jákovi doklad obsahující údaje o jednotlivých slož-
kách služebního platu a o provedených srážkách.
V ostatních případech tak služební orgán učiní v nej-
bližším vhodném termínu. Na žádost vojáka mu slu-
žební orgán umožní nahlédnout do dokladů, na je-
jichž základě byl služební plat vypočten.
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§ 68n

(1) Vojákovi lze ve výjimečném případě vypla-
tit služební plat v hotovosti. Voják může písemně
zmocnit k přijetí služebního platu v hotovosti jinou
fyzickou osobu.

(2) Vojákovi vyslanému do zahraniční operace
lze na jeho žádost vyplatit v hotovosti zálohu na
příplatek za službu v zahraničí, a to i v cizí měně.

(3) Vojákovi s pravidelným místem výkonu
služby v zahraničí lze s jeho souhlasem poskytovat
služební plat nebo jeho část v dohodnuté cizí měně,
pokud je k této měně vyhlašován Českou národní
bankou kurz devizového trhu.

(4) Pro přepočet služebního platu nebo jeho
části na cizí měnu se použije kurz vyhlášený Českou
národní bankou pro první den v měsíci, za který
služební plat náleží.

(5) Vojákovi lze na jeho žádost po povolání do
služebního poměru vyplatit přiměřenou zálohu na
služební plat, a to i v hotovosti, která se zúčtuje v nej-
bližším pravidelném termínu výplaty služebního
platu. Výplatu zálohy povoluje služební orgán.

§ 68o

Srážky ze služebního platu

(1) Srážky ze služebního platu lze provést jen
na základě dohody o srážkách ze služebního platu.
Dále lze ze služebního platu srazit

a) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,

b) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti,

c) pojistné na všeobecné zdravotní pojištění,

d) pojistné na důchodové spoření,

e) nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady
nebo jiné nevyúčtované zálohy poskytnuté vo-
jákovi k plnění služebních úkolů,

f) zálohu na služební plat, kterou je voják povinen
vrátit proto, že nebyly splněny podmínky pro
přiznání tohoto platu,

g) částku postiženou výkonem rozhodnutí naříze-
ným soudem nebo exekuce vedené soudním
exekutorem, správním úřadem, služebním orgá-
nem nebo orgánem zmocněným k tomu záko-
nem,

h) částku náborového nebo jiného příspěvku, která

byla vojákovi vyplacena v souvislosti s povolá-
ním do služebního poměru, a kterou je voják
povinen vrátit,

i) částku přeplatku na dávkách nemocenského po-
jištění, důchodového pojištění a státní sociální
podpory, pokud je voják povinen tyto pře-
platky vrátit na základě vykonatelného rozhod-
nutí, nebo

j) částku přeplatku podle § 68k odst. 5.

(2) Pořadí a podmínky srážek ze služebního
platu se určí podle zákoníku práce.

§ 68p

Vrácení služebního platu

(1) Voják je povinen vrátit služební plat vypla-
cený za dobu řádné dovolené nebo za její část, na niž
ztratil nárok nebo na niž mu nárok nevznikl.

(2) Jestliže se dodatečně prokáže, že voják ze-
mřel v době, kdy byl v zajetí nebo se stal po dobu
vyslání do zahraniční operace nezvěstným, nejed-
nalo-li se o svémocné odloučení nebo o zběhnutí,
již vyplacený služební plat nebo jeho část se nevrací.

§ 68q

Informační systém o služebním platu

(1) Informační systém o služebním platu je ne-
veřejným informačním systémem veřejné správy, je-
hož účelem je shromažďovat, zpracovávat a uchová-
vat údaje o prostředcích na služební platy, o průměr-
ných služebních platech vojáků a jejich osobních
údajích, které ovlivňují výši služebního platu.

(2) Správcem informačního systému o služeb-
ním platu je Ministerstvo financí.

(3) Ministerstvo zapisuje údaje do informač-
ního systému o služebním platu v rozsahu a způso-
bem, který stanoví vláda nařízením.

(4) Uživatelem informačního systému o služeb-
ním platu využívajícím údaje v něm zapsané je Mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí a Český statistický
úřad.

§ 68r

Průměrný služební plat

Je-li potřebné zjistit průměrný služební plat vo-
jáka, použijí se přiměřeně příslušná ustanovení zá-
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koníku práce o průměrném výdělku s tím, že k pří-
platku za službu v zahraničí a služebnímu platu za
nevyčerpanou řádnou dovolenou se nepřihlíží.

52) § 56 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 187/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.

53) § 16 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance.“.

Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.

65. V části páté nadpis hlavy II zní: „NÁBO-
ROVÝ, KVALIFIKAČNÍ A STABILIZAČNÍ
PŘÍSPĚVEK“.

66. V § 69 odst. 1 se číslo „130 000“ nahrazuje
číslem „250 000“.

67. V § 69 odst. 2 se slova „až l)“ nahrazují slo-
vy „až o)“.

68. Za § 70 se vkládají nové § 70a a 70b, které
znějí:

„§ 70a

(1) Je-li voják služebně zařazen na služební
místo, pro které je stanoven vyšší stupeň vzdělání
a voják tento vyšší stupeň dosáhl v průběhu služeb-
ního poměru, aniž s ním byla uzavřena dohoda
o zvýšení nebo rozšíření vzdělání podle § 60, lze
mu jednorázově přiznat kvalifikační příspěvek. Pro
kvalifikační příspěvek se použije § 69 odst. 2 ob-
dobně.

(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou výši kvalifi-
kačního příspěvku podle dosaženého vzdělání.

§ 70b

(1) Za každý ukončený kalendářní měsíc
služby náleží vojákovi stabilizační příspěvek ve
výši 7 000 Kč.

(2) Nekonal-li voják službu po celý kalendářní
měsíc, má nárok na stabilizační příspěvek pouze za
podmínek stanovených pro poskytování služebního
platu podle § 68h, po dobu prvního měsíce dočasné
neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz nebo
po dobu 12 měsíců od počátku dočasné neschopnosti
ke službě pro nemoc nebo úraz, které voják utrpěl
při výkonu služby, v přímé souvislosti s ním nebo
pro výkon služby, není-li dále stanoveno jinak.

(3) Vojákům, kteří konají službu ve speciální

odbornosti a služba v této odbornosti je nezbytná
pro plnění úkolů ozbrojených sil, Vojenské policie
nebo Vojenského zpravodajství, může být stabili-
zační příspěvek navýšen až do výše čtyřnásobku
částky uvedené v odstavci 1.

(4) Stabilizační příspěvek vojákovi nepřísluší

a) po dobu, kdy se připravuje k výkonu služby
studiem nebo výcvikem, nebo

b) za kalendářní měsíc, ve kterém měl voják ale-
spoň den neomluvené nepřítomnosti ve službě.

(5) Pro splatnost a výplatu stabilizačního pří-
spěvku se použijí § 68l až 68n.

(6) Seznam speciálních odborností a vykonáva-
ných činností nezbytných pro plnění úkolů ozbro-
jených sil a Vojenské policie a výši stabilizačního
příspěvku podle odstavce 3 stanoví vláda nařízením.
Seznam speciálních odborností a vykonávaných čin-
ností nezbytných pro plnění úkolů Vojenského
zpravodajství stanoví ministr.“.

69. V § 71 odst. 5 se slova „mají-li trvalý pobyt
na území státu a žijí-li s vojákem v domácnosti22)“
nahrazují slovy „žijí-li s vojákem ve společné domác-
nosti“.

Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje.

70. § 77 včetně nadpisu zní:

„§ 77

Náhrady při přeložení a při povolání
do služebního poměru

(1) Při přeložení náleží vojákovi náhrada jízd-
ních výdajů z místa bydliště, popřípadě z dosavad-
ního místa výkonu služby do místa přeložení. Vojá-
kovi náleží náhrada v rozsahu jako při služební cestě.

(2) Vojákovi, který vykonává službu mimo
místo bydliště, náleží po dobu, kdy dojíždí k výkonu
služby z obce bydliště do obce výkonu služby, ná-
hrada prokázaných jízdních výdajů. Náhrada se po-
skytuje v rozsahu stanoveném v § 72 odst. 1 písm. e)
za každý den, ve kterém voják konal službu, nejvýše
však ve výši denní částky stravného při služební ces-
tě; nedojíždí-li voják denně, náleží mu náhrada nej-
výše pětkrát měsíčně každým směrem.

(3) Vojákovi zařazenému v hodnostním sboru
čekatelů a vojákovi, kterému bylo určeno pravidelné
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místo výkonu služby v zahraničí, náhrada podle od-
stavce 2 nenáleží.

(4) Náhrada podle odstavce 2 se poskytuje mě-
síčně a vyplácí se v pravidelném termínu výplaty
služebního platu. Měsíční náhradu lze paušalizovat.
Ministerstvo stanoví vyhláškou výši paušální ná-
hrady a termín výplaty.

(5) Pro účely náhrad podle odstavců 1 až 4 se
obdobně jako přeložení posuzuje i povolání do slu-
žebního poměru.“.

71. V § 79 se na konci odstavce 3 doplňují věty
„Základ pro určení měsíční výše náhrady zvýšených
životních nákladů stanoví služební orgán v rozmezí
10 % až 50 % ze služebního platu určeného vojákovi
bez příplatku za službu v zahraničí. Pro splatnost
a výplatu této náhrady se použijí § 68l, § 68m odst. 2
až 4 a § 68n.“.

72. V § 81 odstavec 1 zní:

„(1) Při zahraniční služební cestě přísluší vojá-
kovi stravné v cizí měně; na žádost vojáka může být
vyplaceno stravné v českých korunách nebo v jiné
cizí volně směnitelné měně s tím, že se pro přepočet
použije kurz vyhlášený Českou národní bankou pro
den, ve kterém je vyplacena záloha. Nebyla-li záloha
poskytnuta, použije se pro přepočet kurz vyhlášený
Českou národní bankou pro den nástupu zahraniční
služební cesty.“.

73. V § 91 odst. 2 se za slova „až m)“ vkládají
slova „a o)“.

74. V § 94 nadpis zní: „Zdravotní služby“.

75. V § 94 odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„Rozsah zdravotních služeb a podmínky jejich po-
skytování ve své působnosti organizuje, řídí a kon-
troluje ministerstvo s využitím své působnosti podle
zákona o zdravotních službách.“.

76. V § 94 odst. 2 se věta první nahrazuje větou
„Zdravotní služby poskytuje vojákům stát zpravidla
prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb,
kterým ministerstvo udělilo oprávnění k poskytování
zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních jím
zřízených (dále jen „vojenský poskytovatel“), a ne-
jsou-li, u jiných poskytovatelů zdravotních služeb na
základě smlouvy o poskytování zdravotních služeb
vojákům uzavřené se zdravotní pojišťovnou stanove-
nou zákonem o veřejném zdravotním pojištění26).“.

77. V § 94 odst. 2 větě druhé se za slova „vo-

jenský poskytovatel“ vkládají slova „ambulantní
péče v oboru všeobecného praktického lékařství“
a slova „zdravotních služeb v oboru gynekologie-
porodnictví“ se nahrazují slovy „ambulantní péče
v oborech, které stanoví ministerstvo vyhláškou“.

78. V § 94 odstavec 3 zní:

„(3) Ministerstvo může určit, že vybraní vojen-
ští poskytovatelé uskutečňují také související vý-
zkumnou nebo vývojovou činnost a na jimi provo-
zovaných odborných pracovištích se provádí také
klinická a praktická výuka v akreditovaných studij-
ních programech všeobecného lékařství, zubního lé-
kařství a farmacie a v akreditovaných studijních pro-
gramech a vzdělávacích programech nelékařských
zdravotnických oborů; zdravotnické zařízení tako-
vého vojenského poskytovatele je vojenskou fakultní
nemocnicí.“.

79. V § 94 se doplňuje odstavec 4, který včetně
poznámky pod čarou č. 54 zní:

„(4) Podmínky poskytování zdravotních služeb
vojenskými poskytovateli, včetně jejich poskytování
při plnění úkolů ministerstva v zahraničních opera-
cích a při krizových situacích54) na území České re-
publiky, obory ambulantní péče, u kterých voják
z povolání může uplatnit svobodnou volbu jejich
poskytovatele, a podmínky organizace plnění úkolů
vojenských fakultních nemocnic stanoví ministerstvo
vyhláškou.

54) § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon).“.

80. V § 97a odst. 2 se číslo „30“ nahrazuje čís-
lem „60“.

81. V § 108 odst. 1 a 2 se slovo „platů“ nahra-
zuje slovy „služebních platů“.

82. V § 108 odst. 2 a § 118 odst. 1 se slovo
„platu“ nahrazuje slovy „služebnímu platu“.

83. V § 116 písm. a) a b), § 117 odst. 1 a 2, § 118
odst. 1, 2, 3 a 4, § 123 odst. 2, § 127 odst. 3 a § 159
odst. 2 se slovo „platu“ nahrazuje slovy „služebním
platu“.

84. V nadpisu § 117 a 118 se slovo „platu“ na-
hrazuje slovy „služebním platu“.

85. V § 117 odst. 1 se slova „náhradou ve výši
platu podle § 68 odst. 3“ nahrazují slovy „služebním
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platem po dobu dočasné neschopnosti ke službě pro
nemoc nebo úraz“.

86. V § 117 odst. 2 se slova „náhrada ve výši
platu podle § 68 odst. 3“ nahrazují slovy „služební
plat podle § 68k“.

87. V § 118 odst. 3 se slovo „platem“ nahrazuje
slovy „služebním platem“.

88. V § 119 odst. 1 se slova „ , za podmínek a ve
výši, které stanovuje zvláštní právní předpis34)“ zru-
šují.

Poznámka pod čarou č. 34 se zrušuje.

89. V § 119 se za odstavec 1 vkládá nový od-
stavec 2, který zní:

„(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou postup při
určování výše náhrady za bolest a za ztížení spole-
čenského uplatnění.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

90. V § 129 odst. 1 se slova „ozbrojených sil“
zrušují.

91. V § 132 odst. 1 se slova „a g) až l)“ nahra-
zují slovy „ , g) až l), n) a o)“.

92. V § 138 se slova „a g) až l)“ nahrazují slo-
vy „ , g) až l), n) a o)“.

93. V § 139 odst. 2 se slovo „platy“ nahrazuje
slovy „služební platy“.

94. V § 143 odst. 1 se věty druhá a třetí nahra-
zují větami „Pro výši výsluhového příspěvku a od-
bytného se doba výkonu služby

a) ve služebním zařazení stanoveném ministrem
obrany ve Vojenském zpravodajství, ve kterém
voják plní zvláštní úkoly při činnostech podle
jiného právního předpisu35) v zahraničí, a v za-
hraničních operacích, ve kterých je voják vysta-
ven vysokému riziku ohrožení života nebo
zdraví spojenému s vedením bojové činnosti
v prostoru operace, hodnotí dvojnásobně;
v ostatních zahraničních operacích se hodnotí
jedenapůlnásobně,

b) ve služebním zařazení pilot, druhý pilot, pilot
operátor, ve služebním zařazení stanoveném
ministrem obrany ve Vojenském zpravodajství,
ve kterém voják plní zvláštní úkoly při čin-
nostech podle jiného právního předpisu35),
a ve služebním zařazení stanoveném ministrem

obrany ve vojenském útvaru, ve kterém voják
plní úkoly speciálních sil, hodnotí jedenapůlná-
sobně.

Zvýšený zápočet doby služby se stanoví za celé ka-
lendářní měsíce. Doba necelých měsíců se sčítá a kaž-
dých 30 dnů se hodnotí jako měsíc.“.

95. V § 143 odstavce 2 až 4 znějí:

„(2) Do doby trvání služebního poměru vojáka
rozhodné pro přiznání výsluhových náležitostí se
nezapočítává doba dispozice podle § 10 odst. 4, doba
rodičovské dovolené, s výjimkou rodičovské dovo-
lené, po kterou se vojákovi poskytuje peněžitá po-
moc v mateřství4), a doba neomluvené nepřítomnosti
ve službě.

(3) Za průměrný měsíční hrubý služební plat se
pro účely stanovení výše výsluhových náležitostí po-
važuje průměrný hrubý služební plat poskytovaný
za předchozích 5 kalendářních roků přede dnem
skončení služebního poměru. Jestliže služební po-
měr skončil posledním dnem kalendářního roku,
spadá již tento rok do období 5 kalendářních roků
podle věty první. Trval-li služební poměr po dobu
kratší než 5 kalendářních roků přede dnem skončení
služebního poměru podle věty první, zjišťuje se prů-
měrný měsíční hrubý služební plat z celé doby trvání
služebního poměru. Za dobu dočasné neschopnosti
ke službě pro nemoc nebo úraz, dobu, po kterou
voják nemůže konat službu pro karanténu nařízenou
podle zvláštních právních předpisů19b) nebo po kte-
rou je vojákovi nařízena izolace, a další dobu, po
kterou byly vojákovi poskytovány dávky nemocen-
ského pojištění, se průměrný měsíční hrubý služební
plat zjišťuje ze služebního platu přiznaného rozhod-
nutím platným v den předcházející dni vzniku ne-
schopnosti ke službě, dni nařízení karantény či izo-
lace, nebo dni počátku poskytování dávek nemocen-
ského pojištění. Doba vyslání k výkonu služby v za-
hraničí, po kterou je vojákovi poskytován plat
z prostředků mezinárodní nebo nadnárodní organi-
zace nebo orgánu, a doba určení do dispozice podle
§ 10 odst. 2 písm. e) a g), se z doby, za kterou se
zjišťuje průměrný měsíční hrubý služební plat, vy-
lučuje. Nelze-li v důsledku vyloučené doby prů-
měrný měsíční hrubý služební plat zjistit, stanoví
se průměrný měsíční hrubý služební plat z kalendář-
ního roku předcházejícího vyloučené době.

(4) Do průměrného měsíčního hrubého služeb-
ního platu se nezapočítávají odměny poskytnuté vo-
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jákovi podle § 68g. Při výpočtu výsluhových náleži-
tostí se dále nepřihlíží

a) ke snížení služebního platu při dočasném
zproštění výkonu služby a v důsledku uložení
kázeňského trestu snížení služebního platu,

b) k příplatku za službu v zahraničí,

c) ke služebnímu platu za nevyčerpanou řádnou
dovolenou,

d) ke služebnímu platu poskytnutému místo volna
za nepřetržité vojenské nasazení na území Čes-
ké republiky, nebo

e) k doplatkům a přeplatkům služebních platů vy-
účtovaných za období předcházející rozhod-
nému období.“.

96. V § 143 odst. 7 se slova „a i) až l)“ nahrazují
slovy „ , i) až l) a o)“.

97. V § 143 odst. 8 se na konci textu věty první
doplňují slova „ , pokud je za něj následně pravo-
mocně odsouzen nebo bylo jeho trestní stíhání pra-
vomocně podmíněně zastaveno42c) nebo bylo pravo-
mocně schváleno narovnání42d) anebo bylo pravo-
mocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu
na potrestání42e)“, věty druhá a třetí se zrušují a ve
větě čtvrté se slovo „druhé“ nahrazuje slovem
„první“.

98. § 144 zní:

„§ 144

Na řízení ve věcech služebního poměru se ne-
vztahuje § 10 až 12, § 14, § 33 odst. 2 písm. c), hlava
XI části druhé a § 175 správního řádu.“.

99. V § 145 odst. 1 písm. g) se za slovo „nábo-
rového“ vkládají slova „nebo kvalifikačního“.

100. V § 145 odst. 1 písm. h) se slova „přídavek
na bydlení“ nahrazují slovy „služební příspěvek“
a slovo „přídavku“ se nahrazuje slovem „příspěvku“.

101. V § 145 odst. 1 písmeno j) zní:

„j) neposkytnutí, odnětí nebo snížení služebního
platu podle § 68k odst. 5,“.

102. V § 145 se na konci odstavce 1 tečka na-
hrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o) uložení kázeňského trestu.“.

103. V § 145a odst. 1 písmena f) a g) znějí:

„f) pověření výkonem služby nebo zastupování v ji-
ném služebním zařazení,

g) odvelení nebo vyslání na studijní pobyt, který
trvá déle než 30 dnů,“.

104. V § 145a odst. 1 písmena m) a n) znějí:

„m) stanovení služebního platu nebo určení služeb-
ního platu podle § 68i a 68j,

n) prodloužení rozhodné doby.“.

105. V § 145a odst. 3 se za slovo „f),“ vkládá
slovo „h),“.

106. Za § 152 se vkládá nový § 152a, který
včetně nadpisu zní:

„§ 152a

Výkon rozhodnutí

(1) Nesplní-li účastník ve stanovené lhůtě po-
vinnost k peněžitému plnění, která je mu uložena
vykonatelným rozhodnutím vydaným podle této
části, rozhodne služební orgán o srážkách z jeho slu-
žebního platu nebo výsluhových náležitostí.

(2) Nelze-li zajistit výkon rozhodnutí způso-
bem uvedeným v odstavci 1, ministerstvo podá ná-
vrh soudu na nařízení výkonu rozhodnutí.“.

107. Za § 163 se vkládají nové § 163a a 163b,
které včetně nadpisu znějí:

„§ 163a

Zajetí a nezvěstnost

(1) Zajetím se pro účely tohoto zákona rozumí
situace, kdy voják v zahraniční operaci upadl do
moci nepřítele.

(2) Nezvěstným je pro účely tohoto zákona vo-
ják, který nepodal o sobě nadřízenému zprávu
a o kterém nadřízenému není známo, kde se zdržuje,
pokud

a) nenastoupí v určeném čase k výkonu služby,

b) se vzdálí bez dovolení z výkonu služby, nebo

c) se ztratí při plnění služebních úkolů v zahraniční
operaci, pokud nejde o zajetí.

§ 163b

Doba počíná prvním dnem a končí uplynutím
posledního dne stanovené nebo sjednané doby; to
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platí také v případě, kdy je uplynutím doby podmí-
něn vznik nebo zánik práva.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Rozhodná doba podle § 6a zákona č. 221/
/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, začíná plynout u všech vojáků
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; k výkonu
služby ve služebním zařazení přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se pro účely stanovení roz-
hodné doby nepřihlíží.

2. Měsíční přídavek na bydlení podle § 61
odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží
naposledy za kalendářní měsíc předcházející dni na-
bytí účinnosti tohoto zákona.

3. Měl-li voják přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona nárok na nesnížený plat podle § 67
odst. 2 písm. e) zákona č. 221/1999 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, nebo na náhradu ve výši platu podle § 68
odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vyplácí
se takový plat až do zániku nároku na něj, je-li to
pro vojáka výhodnější.

4. Výkonnostní příplatek podle § 68a zákona
č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona, se poprvé poskytne
k 1. dubnu 2016 podle služebního hodnocení za
rok 2015. K předcházejícím služebním hodnocením
a ke služebnímu hodnocení po ukončení základní
přípravy se nepřihlíží.

5. Vznikl-li vojákovi nárok na zvláštní přípla-
tek v jiné než české měně podle § 11 odst. 3 zákona
č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní poho-
tovost v rozpočtových a v některých dalších organi-
zacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, vy-
plácí se vojákovi tento zvláštní příplatek až do zá-
niku nároku na něj, podle dosavadních právních
předpisů, je-li pro vojáka výhodnější, než příplatek
za službu v zahraničí podle § 68b zákona č. 221/1999
Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto
zákona. Pro porovnání výše zvláštního příplatku
a příplatku za službu v zahraničí, z hlediska jeho
výhodnosti podle věty první, se použije součin
částky zvláštního příplatku v jiné než české měně

a kurzu vyhlášeného Českou národní bankou pro
den nabytí účinnosti tohoto zákona zaokrouhlený
na celé koruny směrem nahoru a výše příplatku za
službu v zahraničí v korunách, stanovená pro stejnou
zahraniční operaci. Pokud bude výše zvláštního pří-
platku výhodnější, náleží po dni nabytí účinnosti to-
hoto zákona vojákovi v korunách.

6. Do doby trvání služebního poměru roz-
hodné pro přiznání výsluhových náležitostí podle
části osmé zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném
ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se započítá-
vají doby služby v rozsahu, v jakém jim byly zapo-
čteny podle zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Rozhodné období pro stanovení průměr-
ného měsíčního hrubého služebního platu vojáka
pro přiznání výsluhových náležitostí se z období
jednoho na období 5 let podle § 143 odst. 3 prodlu-
žuje postupně tak, že prvním kalendářním rokem je
kalendářní rok, ve kterém tento zákon nabyl účin-
nosti. Byl-li vojákovi v části tohoto roku poskytován
plat podle dosavadních právních předpisů, zjišťuje se
za tuto část roku průměrný měsíční hrubý služební
plat pro přiznání výsluhových náležitostí podle zá-
kona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Řízení ve věcech služebního poměru zahá-
jené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
dokončí podle zákona č. 221/1999 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

9. Dosáhl-li voják přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona vyšší hodnosti, než která mu náleží
podle § 6 odst. 3 a 7 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění
účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, ná-
leží vojákovi i nadále dosažená vyšší hodnost, při-
čemž na práva a povinnosti takového vojáka se § 7
odst. 7 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ke
dni nabytí účinnosti tohoto zákona, vztahuje ob-
dobně. Do nižší hodnosti, která by jinak vojákovi
náležela, je voják jmenován až společně s rozhodnu-
tím podle § 6a odst. 3 písm. a) až c) zákona č. 221/
/1999 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona, nebo při novém služebním zařazení.

10. Voják, který byl přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona jmenován se svým souhlasem
do nižší hodnosti a jeho služební poměr již zanikl,
může požádat příslušné krajské vojenské velitelství
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o přiznání nejvyšší hodnosti, kterou v průběhu slu-
žebního poměru dosáhl.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pra-
covní pohotovost v rozpočtových a v některých
dalších organizacích a orgánech.

2. Čl. V zákona č. 590/1992 Sb., kterým se mění
a doplňuje zákon České národní rady č. 582/
/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, a některé další zákony.

3. Část třetí zákona č. 10/1993 Sb., o státním roz-
počtu České republiky na rok 1993, o změně
a doplnění některých zákonů České národní
rady a některých dalších předpisů.

4. Čl. I zákona č. 40/1994 Sb., kterým se mění a do-
plňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně
za pracovní pohotovost v rozpočtových a v ně-
kterých dalších organizacích a orgánech, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zá-
kony.

5. Čl. XV zákona č. 118/1995 Sb., kterým se mění
a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o státní sociální podpoře.

6. Část druhá zákona č. 201/1997 Sb., o platu a ně-
kterých dalších náležitostech státních zástupců
a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb.,
o platu a odměně za pracovní pohotovost v roz-
počtových a v některých dalších organizacích
a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

7. Čl. VII zákona č. 225/1999 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o vojácích z povolání.

8. Část druhá zákona č. 217/2000 Sb., kterým se
mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za
pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992
Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost
v rozpočtových a v některých dalších organiza-
cích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České
republiky na rok 1993, o změně a doplnění ně-
kterých zákonů České národní rady a některých
dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení ně-
kterých zákonů souvisejících se zákonem o kra-
jích, zákonem o obcích, zákonem o okresních
úřadech a zákonem o hlavním městě Praze.

9. Zákon č. 492/2001 Sb., kterým se mění zákon
č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní
pohotovost v rozpočtových a v některých dal-
ších organizacích a orgánech, ve znění pozděj-
ších předpisů.

10. Část desátá zákona č. 308/2002 Sb., kterým se
mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné
papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zá-
kony.

11. Zákon č. 421/2002 Sb., kterým se mění zákon
č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní
pohotovost v rozpočtových a v některých dal-
ších organizacích a orgánech, ve znění pozděj-
ších předpisů.

12. Část sedmnáctá zákona č. 362/2003 Sb., o změně
zákonů souvisejících s přijetím zákona o služeb-
ním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

13. Část čtvrtá zákona č. 562/2004 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím
školského zákona.

14. Část čtvrtá zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících a o změně některých zákonů.

15. Část osmá zákona č. 626/2004 Sb., o změně ně-
kterých zákonů v návaznosti na realizaci re-
formy veřejných financí v oblasti odměňování.

16. Část padesátá čtvrtá zákona č. 264/2006 Sb., kte-
rým se mění některé zákony v souvislosti s při-
jetím zákoníku práce.

17. Část čtvrtá zákona 198/2009 Sb., o rovném za-
cházení a o právních prostředcích ochrany před
diskriminací a o změně některých zákonů (anti-
diskriminační zákon).

18. Část druhá zákona č. 272/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povo-
lání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/
/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní poho-
tovost v rozpočtových a v některých dalších
organizacích a orgánech, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním
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řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
předpisů.

19. Část dvacátá osmá zákona č. 458/2011 Sb.,
o změně zákonů související se zřízením jednoho
inkasního místa a dalších změnách daňových
a pojistných zákonů.

20. Část devátá zákona č. 399/2012 Sb., o změně zá-
konů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném
na důchodové spoření.

21. Nařízení vlády č. 222/1997 Sb., kterým se sta-
noví jednorázová peněžní náležitost pro přísluš-
níky Policie České republiky.

22. Nařízení vlády č. 47/1998 Sb., o zvláštní jedno-
rázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vě-
zeňské služby České republiky.

23. Nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se sta-
noví rozsah a způsob poskytování údajů do In-
formačního systému o platech.

24. Nařízení vlády č. 328/2002 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 47/1998 Sb., o zvláštní jedno-
rázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vě-
zeňské služby České republiky.

25. Nařízení vlády č. 514/2004 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví
rozsah a způsob poskytování údajů do Infor-
mačního systému o platech.

26. Nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových po-
měrech vojáků z povolání.

27. Nařízení vlády č. 336/2007 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových po-
měrech vojáků z povolání.

28. Nařízení vlády č. 131/2008 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových po-
měrech vojáků z povolání, ve znění nařízení
vlády č. 336/2007 Sb.

29. Nařízení vlády č. 131/2009 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových po-
měrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších
předpisů.

30. Nařízení vlády č. 200/2009 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových po-
měrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších
předpisů.

31. Nařízení vlády č. 223/2010 Sb., o katalogu prací
vojáků z povolání.

32. Nařízení vlády č. 376/2010 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových po-
měrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších
předpisů.

33. Nařízení vlády č. 45/2011 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových po-
měrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších
předpisů.

Čl. IV

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zá-
konů vyhlásil úplné znění zákona č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, jak vyplývá z pozdějších zá-
konů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení

Čl. V

V § 35a odst. 1 větě druhé zákona č. 582/1991
Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 189/2006
Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,
zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 470/2011 Sb., se
za slova „příslušníkům bezpečnostních sborů“ vklá-
dají slova „služební příjem“ a slovo „plat“ se nahra-
zuje slovy „služební plat“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. VI

V § 6 odst. 9 písm. m) zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.,
se slova „v cizí měně“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. VII

V § 25 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojist-
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ném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 307/
/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb. a zákona č. 238/
/2000 Sb., se slova „zvláštní příplatek příslušníků
ozbrojených sil vyslaných v rámci jednotky míro-
vých sil mimo území České republiky“ nahrazují
slovy „příplatek za službu v zahraničí náležející vo-
jákům vyslaným do zahraniční operace“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. VIII

V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 10 zákona č. 117/
/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb. a zákona č. 252/2014 Sb., se slova
„v cizí měně“ zrušují.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. IX

V § 65 odst. 1 větě první zákona č. 155/1995
Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb. a zákona č. 470/2011 Sb., se slova
„náhrady ve výši platu“ nahrazují slovy „služebního
platu“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o životním a existenčním minimu

Čl. X

V § 7 odst. 2 písm. i) zákona č. 110/2006 Sb.,
o životním a existenčním minimu, ve znění zákona
č. 261/2007 Sb., se slova „v cizí měně“ zrušují.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. XI

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojiště-
ní, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/
/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/
/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/
/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/
/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/
/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/
/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/
/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/
/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/
/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/
/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/
/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/
/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/
/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/
/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/
/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb. a zákona č. 64/
/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. b), § 18 odst. 7 písm. a), § 28
odst. 5 větě první a v § 43 odst. 2 písm. c) se slovo
„plat“ nahrazuje slovy „služební plat“.

2. V § 16 písm. b) se slovo „přídavku“ nahra-
zuje slovy „služebního příspěvku“.

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. XII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2015.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 9. prosince 2014,

kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech
a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb.,

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejí-
cích a o doplnění zákona České národní rady
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozděj-
ších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zá-
kona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona
č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona
č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona
č. 254/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona
č. 135/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 4 se za větu první vkládá věta
„Souhrn zůstatků vkladů člena spojený s úrokem
nebo obdobnou výhodou nesmí překročit desetiná-
sobek souhrnu jeho splaceného základního člen-
ského vkladu a splaceného dalšího členského
vkladu.“.

2. V § 3 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou
č. 45 a 46 zní:

„(5) Družstevní záložna může poskytnout jed-
nomu členovi, členům, kteří jsou ekonomicky spja-
tými osobami45), nebo členům, kteří jsou osobami
blízkými podle občanského zákoníku46), úvěr do
úhrnné výše 30 000 000 Kč.

45) Čl. 4 odst. 1 bod 39 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 575/2013.

46) § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.

3. V § 4b odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami
„Základní členský vklad činí alespoň 1 000 Kč. Člen-
ství v družstevní záložně vznikne nejdříve splacením
základního členského vkladu.“.

4. V § 4b odst. 2 se slova „a souhlasí-li s tím
členská schůze“ zrušují, slovo „pětinásobkem“ se
nahrazuje slovem „násobkem“ a slova „do 90 dnů
ode dne udělení souhlasu členskou schůzí“ se zru-
šují.

5. V § 4b se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Pro výplatu majetkového vypořádání se § 4c odst. 2
použije obdobně.“.

6. V § 4c se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Družstevní záložna odloží výplatu vypořádacího
podílu, anebo jeho části, pokud by výplata mohla
ohrozit plnění požadavků podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní
požadavky38), zejména s přihlédnutím ke skutečnos-
tem podle čl. 10 odst. 3 nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) č. 241/2014, a to na dobu, než po-
minou důvody, pro které byla výplata odložena.“.

7. V § 8 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Bilanční suma družstevní záložny nesmí
překročit 5 000 000 000 Kč.

(3) Souhrnná bilanční suma družstevních
záložen, které jsou ovládány stejnou osobou nebo
osobami jednajícími ve shodě, nesmí překročit
5 000 000 000 Kč.“.

8. V § 10 odst. 1 písm. a) se číslo „10“ nahra-
zuje číslem „20“ a slova „20 % souhrnu“ se nahra-
zují slovy „30 % souhrnu“.

9. V § 14 odst. 1 se na konci textu věty druhé
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doplňují slova „ ; procentní sazba příspěvku druž-
stevní záložny činí dvojnásobek procentní sazby pří-
spěvku banky“.

10. V § 28g se za odstavec 3 vkládají nové od-
stavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Pokud Česká národní banka zjistí, že
bilanční suma družstevní záložny překročila
5 000 000 000 Kč, uloží záložně opatření k ná-
pravě a poskytne přiměřenou lhůtu ke zjednání ná-
pravy, a to nejvýše 1 rok. Nezjedná-li družstevní
záložna v této lhůtě nápravu, Česká národní banka
jí odejme povolení.

(5) Pokud Česká národní banka zjistí, že sou-
hrnná bilanční suma družstevních záložen uvede-
ných v § 8 odst. 3 překročila 5 000 000 000 Kč, uloží
těmto družstevním záložnám opatření k nápravě
a poskytne přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy,
a to nejvýše 1 rok. Nezjednají-li dotčené družstevní
záložny v této lhůtě nápravu, Česká národní banka
odejme povolení všem družstevním záložnám uvede-
ným v § 8 odst. 3.

(6) V době řízení o žádosti družstevní záložny
o souhlas se změnou právní formy na akciovou spo-
lečnost a řízení o udělení bankovní licence podle zá-
kona upravujícího činnost bank se neuplatní postupy
uvedené v odstavcích 4 a 5.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstav-
ce 7 a 8.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Na družstevní záložnu, která podá žádost
o souhlas se změnou právní formy na akciovou spo-
lečnost podle § 13 odst. 5 zákona č. 87/1995 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, a která současně podá žá-
dost o udělení bankovní licence podle § 4a zákona
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších před-
pisů, se do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona nepoužije ustanovení o minimální výši
základního kapitálu podle § 4 odst. 1 zákona č. 21/
/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V takovém
případě se k souhlasu se změnou právní formy
a k udělení bankovní licence podle § 4a zákona
č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poža-
duje základní kapitál ve výši odpovídající částce ale-
spoň 5 000 000 EUR. Družstevní záložna zároveň se
žádostí o bankovní licenci, podanou ve lhůtě podle

věty první, předloží ke schválení České národní
bance reálný pětiletý plán navýšení základního kapi-
tálu od okamžiku udělení bankovní licence; plán ne-
předkládá v případě, že její základní kapitál činí nej-
méně 500 000 000 Kč. Neplnění plánu navýšení zá-
kladního kapitálu schváleného Českou národní ban-
kou nebo neplnění podmínek, za nichž byl tento
plán schválen, je nedostatkem v činnosti podle zá-
kona upravujícího činnost bank.

2. Na banku vzniklou změnou právní formy
družstevní záložny podle bodu 1 se po dobu
5 let ode dne udělení bankovní licence nepoužije
ustanovení o minimální výši základního kapitálu po-
dle § 4 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů; výše základního kapitálu této
banky však nesmí klesnout pod částku odpovídající
5 000 000 EUR. Česká národní banka odejme ban-
kovní licenci, jestliže zjistí, že tato banka nenavýšila
svůj základní kapitál do výše uvedené v § 4 odst. 1
zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
do 5 let ode dne udělení bankovní licence, nejde-li
o banku v nucené správě.

3. Činnost uvedenou v § 3 odst. 5 zákona č. 87/
/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, vykonávanou na základě smluv
uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, je družstevní záložna povinna ukončit nejpoz-
ději do 31. prosince 2017. Závazky z těchto smluv
zaniknou nejpozději do 31. prosince 2017, ledaže se
subjekt těchto závazků stane členem družstevní zá-
ložny.

4. Člen družstevní záložny uvede výši svého
základního členského vkladu do souladu se stano-
vami družstevní záložny ve lhůtě uvedené v těchto
stanovách; výše základního členského vkladu však
musí dosáhnout alespoň 1 000 Kč ke dni nabytí účin-
nosti čl. I bodu 3. Není-li tato povinnost splněna,
členství v družstevní záložně zaniká a související
vklady a úvěry musí být vypořádány nejpozději do
31. prosince 2020; do doby vypořádání nelze vklady
zvyšovat s výjimkou připisovaných úroků a úvěry
zvyšovat nad rámec původních smluvních podmí-
nek.

5. Ustanovení § 3 odst. 4 věty druhé zákona
č. 87/1995 Sb., ve znění účinném od 1. července
2015, se nepoužije ve vztahu k souhrnu vkladů spo-
jených s úrokem nebo obdobnou výhodou, které
člen vložil do družstevní záložny před 1. červencem
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2015, do dne, kdy dojde k prodloužení splatnosti
těchto vkladů nebo k jejich zvýšení; přitom se ne-
přihlíží k připisovaným úrokům. Na takový souhrn
vkladů se od 1. ledna 2018 použije ustanovení § 3
odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., ve znění
účinném od 1. července 2015, v případě, že souhrn
splaceného základního členského vkladu a splace-
ného dalšího členského vkladu člena družstevní zá-
ložny nepřesáhne 20 000 Kč. Použije-li se na souhrn
vkladů člena družstevní záložny uvedených ve větě
první omezení podle § 3 odst. 4 věty druhé zákona
č. 87/1995 Sb., ve znění účinném od 1. července

2015, nenáleží členovi družstevní záložny úrok ani
obdobná výhoda z části souhrnu vkladů, která pře-
vyšuje stanovené omezení.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, které na-
bývá účinnosti dnem 1. července 2015, a ustanovení
čl. I bodů 2, 3, 7 a 10, která nabývají účinnosti dnem
1. ledna 2018.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 9. prosince 2014,

kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů
(zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Změna zákona o auditorech

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

1. V § 1 se slova „Evropských společenství1)“
nahrazují slovy „Evropské unie1)“, slova „postavení
a činnost“ se nahrazují slovy „práva a povinnosti“
a slovo „ , postavení“ se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze
dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konso-
lidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/
/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/
/253/EHS, ve znění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/30/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU
ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách,
konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících
zprávách některých forem podniků, o změně směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení
směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.“.

2. Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.

3. V § 2 písm. b) se za slovo „záznamů“ vklá-
dají slova „ , ověřování jiných ekonomických infor-
mací auditorem nebo provádění dalších činností au-
ditorem“ a slova „a ověřování jiných ekonomických
informací prováděné podle auditorských standardů“
se nahrazují slovy „nebo jiné ověřování účetní zá-
věrky, jiných účetních záznamů nebo jejich částí
prováděné auditorem“.

4. V § 2 písmena f) a g) znějí:

„f) auditorskou osobou ze třetí země jiná než fy-
zická osoba, která je oprávněna k provádění po-
vinného auditu ve třetí zemi a není oprávněna
k provádění povinného auditu v členském státě,

g) auditorem ze třetí země fyzická osoba, která je
oprávněna k provádění povinného auditu ve
třetí zemi a není oprávněna k provádění povin-
ného auditu v členském státě,“.

5. V § 2 se za písmeno g) vkládají nová písme-
na h) a i), která znějí:

„h) auditorskou osobou z jiného členského státu
jiná než fyzická osoba, která je oprávněna k pro-
vádění povinného auditu v jiném členském
státě,

i) auditorem z jiného členského státu fyzická
osoba, která je oprávněna k provádění povin-
ného auditu v jiném členském státě,“.

Dosavadní písmena h) až p) se označují jako písme-
na j) až r).

6. V § 2 písm. j) se slovo „statutárních“ a slova
„nebo jedna nebo více auditorských společností“
zrušují.

7. V § 2 písm. k) se slovo „kontrolu“ nahrazuje
slovem „řízení“.

8. V § 2 se písmeno m) zrušuje.

Dosavadní písmena n) až r) se označují jako písme-
na m) až q).

9. V § 2 se písmeno n) zrušuje.

Dosavadní písmena o) až q) se označují jako písme-
na n) až p).

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

10. V § 2 písm. n) se slova „statutárního ani“
zrušují a za slovo „sjednán“ se vkládá slovo „zá-
kladní“.

11. V § 2 se na konci písmene p) tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:
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„q) členským státem členský stát Evropské unie
nebo stát, který je smluvním státem Dohody
o Evropském hospodářském prostoru.“.

12. Za § 2 se vkládají nové § 2a a 2b, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 2a

Subjekty veřejného zájmu

Subjektem veřejného zájmu je

a) právnická osoba založená podle českého práva,
která vydala investiční cenné papíry, které jsou
přijaty k obchodování na evropském regulova-
ném trhu nebo zahraničním trhu obdobném re-
gulovanému trhu smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru,

b) banka podle zákona o bankách,

c) tuzemská pojišťovna podle zákona o pojišťov-
nictví,

d) tuzemská zajišťovna podle zákona o pojišťovnic-
tví,

e) zdravotní pojišťovna podle zákona upravujícího
činnost zdravotních pojišťoven,

f) spořitelní a úvěrní družstvo podle zákona upra-
vujícího činnost spořitelních a úvěrních druž-
stev,

g) obchodník s cennými papíry podle zákona
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,

h) centrální depozitář podle zákona upravujícího
podnikání na kapitálovém trhu,

i) investiční společnost podle zákona upravujícího
investiční společnosti a investiční fondy,

j) penzijní společnost podle zákona upravujícího
doplňkové penzijní spoření a důchodové spo-
ření,

k) Všeobecná zdravotní pojišťovna České repu-
bliky,

l) účastnický a transformovaný fond podle zákona
upravujícího doplňkové penzijní spoření,

m) investiční fond podle zákona upravujícího in-
vestiční společnosti a investiční fondy,

n) důchodový fond podle zákona upravujícího dů-
chodové spoření a

o) obchodní korporace nebo konsolidující účetní
jednotka, pokud průměrný přepočtený stav za-
městnanců obchodní korporace nebo konsoli-

dačního celku za bezprostředně předcházející
účetní období převýšil 4 000 zaměstnanců.

§ 2b

Obecná ustanovení

(1) Kontrolním orgánem se v tomto zákoně ro-
zumí dozorčí rada, správní rada při výkonu kon-
trolní působnosti, kontrolní komise nebo jiný orgán
s obdobnou kontrolní působností, v závislosti na
právní formě právnické osoby, o kterou se jedná.

(2) Řídicím orgánem se v tomto zákoně rozumí
statutární orgán obchodní korporace, u akciové spo-
lečnosti s monistickým systémem vnitřní struktury
společnosti správní rada při výkonu řídící působ-
nosti, nebo jiný orgán vykonávající řídící funkce,
v závislosti na právní formě právnické osoby, o kte-
rou se jedná.

(3) Pokud tento zákon stanoví práva a povin-
nosti účetní jednotce, která nemá právní osobnost,
vykonává tato práva a povinnosti ten, kdo jedná je-
jím jménem.“.

13. § 3 včetně nadpisu zní:

„§ 3

Výkon auditorské činnosti

(1) Auditorskou činnost podle tohoto zákona
jsou oprávněni provádět pouze auditoři.

(2) Auditorská společnost vykonává auditor-
skou činnost pouze vlastním jménem a na vlastní
účet.

(3) Statutární auditor vykonává auditorskou
činnost vlastním jménem a na vlastní účet nebo pro
jiného auditora v rámci základního pracovněpráv-
ního vztahu nebo jako společník auditorské společ-
nosti.

(4) Statutární auditor, který vykonává auditor-
skou činnost vlastním jménem a na vlastní účet, ne-
smí vykonávat auditorskou činnost pro jiného audi-
tora v rámci základního pracovněprávního vztahu
nebo jako společník auditorské společnosti. Statu-
tární auditor, který vykonává auditorskou činnost
pro jiného auditora v rámci základního pracovně-
právního vztahu nebo jako společník auditorské
společnosti, nesmí vykonávat auditorskou činnost
pro více než jednoho auditora v rámci základního
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pracovněprávního vztahu nebo jako společník jedné
auditorské společnosti.“.

14. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) je plně svéprávná,“.

15. V § 4 odst. 1 písm. d) se slova „v pracovním
poměru jako asistent auditora“ zrušují.

16. V § 4 odst. 1 se písmena g) a h) zrušují.

Dosavadní písmena i) až k) se označují jako písme-
na g) až i).

17. V § 4 odst. 1 písmeno g) zní:

„g) nemá ke dni podání žádosti evidován nedopla-
tek na daních, odvodech, poplatcích a jiných
obdobných peněžitých plněních, včetně souvi-
sejících pokut a penále a nákladů řízení anebo
nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní
pojištění nebo na pojistném na sociální zabez-
pečení a příspěvku na státní politiku zaměstna-
nosti, včetně penále, s výjimkou případů, kdy
bylo povoleno splácení ve splátkách a není
v prodlení se splácením splátek,“.

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

18. V § 4 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

19. V § 4 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

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

20. V § 4 odst. 3 písm. b) se slova „ze seznamu
asistentů auditora“ nahrazují slovy „z rejstříku audi-
torů (dále jen „rejstřík“)“.

21. V § 4 odst. 3 se na konci písmene c) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které
zní:

„d) uvedeného v odstavci 1 písm. g) dokládá žada-
tel příslušnými potvrzeními, která nejsou ke dni
podání žádosti starší 30 dnů.“.

22. V § 4 odstavec 4 zní:

„(4) Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele
podle odstavce 1 písm. c) si Komora vyžádá výpis
z evidence Rejstříku trestů.“.

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

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

„(5) Za účelem doložení bezúhonnosti podle
odstavce 1 písm. c) předloží žadatel, který je státním
příslušníkem jiného státu, než je Česká republika,
výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vy-
daný příslušným soudním nebo správním orgánem
tohoto státu nebo státu posledního pobytu; je-li stá-
tem posledního pobytu žadatele Česká republika,
postupuje se podle odstavce 4. Nevydává-li tento
stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad,
předloží žadatel čestné prohlášení o bezúhonnosti.
Je-li žadatel státním příslušníkem jiného členského
státu Evropské unie nebo má adresu bydliště v jiném
členském státě Evropské unie a nepředložil-li výpis
z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný
příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto
státu, popřípadě státu jeho posledního pobytu, je-li
nebo byl-li jím jiný členský stát nebo Švýcarská kon-
federace, doloží bezúhonnost výpisem z Rejstříku
trestů s přílohou obsahující informace, které jsou za-
psány v evidenci trestů jiného členského státu
Evropské unie. Tyto doklady nesmí být ke dni po-
dání žádosti starší než 3 měsíce.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

24. V § 4 odst. 6 větě první se slovo „h)“ na-
hrazuje slovem „g)“.

25. V § 4 odst. 6 větě třetí se za slovo „řád“
vkládají slova „České republiky“.

26. V § 4 odst. 6 větě poslední se slova „se-
znamu auditorů“ nahrazují slovy „rejstříku podle
§ 12“.

27. V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slovo „též“ zrušuje a za slovo „společnosti“ se vklá-
dají slova „nebo auditorské osobě z jiného členského
státu“.

28. V § 5 odst. 1 písm. a) se za slovo „budou“
vkládají slova „pro takovou osobu“ a slova „jejím
jménem“ se zrušují.

29. V § 5 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

„b) většinou hlasovacích práv v ní disponují statu-
tární auditoři, auditoři z jiného členského státu,
auditorské společnosti nebo auditorské osoby
z jiného členského státu,

c) většina členů řídicího orgánu jsou statutární au-
ditoři, auditoři z jiného členského státu, audi-
torské společnosti nebo auditorské osoby z ji-
ného členského státu; má-li řídicí orgán dotčené
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osoby 2 členy, musí stanovené podmínky spl-
ňovat alespoň jeden z nich,“.

30. V § 5 odst. 1 písm. d) se slovo „statutár-
ního“ nahrazuje slovem „řídicího“, za slovo „bez-
úhonnosti“ se vkládají slova „člena řídicího orgánu,
který není auditorem,“ a slova „§ 4 odst. 2 a § 5
odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 4 odst. 2 písm. a)
a b) a § 5 odst. 4 písm. a) a b)“.

31. V § 5 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:

„f) nevykonává činnost, na níž se vztahuje omezení
uvedené v § 23,“.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písme-
na g) až i).

32. V § 5 odst. 1 písmeno g) zní:

„g) nemá ke dni podání žádosti evidován nedopla-
tek na daních, odvodech, poplatcích a jiných
obdobných peněžitých plněních, včetně souvi-
sejících pokut a penále a nákladů řízení anebo
nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní
pojištění nebo na pojistném na sociální zabez-
pečení a příspěvku na státní politiku zaměstna-
nosti, včetně penále, s výjimkou případů, kdy
bylo povoleno splácení ve splátkách a není
v prodlení se splácením splátek, nejde-li o osobu,
která před podáním žádosti o vydání auditor-
ského oprávnění neprováděla svoji činnost na
území České republiky,“.

33. V § 5 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

34. V § 5 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Na žádost Komora udělí auditorské opráv-
nění právnické osobě před jejím vznikem, pokud je
založena jako akciová společnost, veřejná obchodní
společnost, komanditní společnost, společnost s ruče-
ním omezeným, evropská společnost nebo evropské
hospodářské zájmové sdružení, a prokáže-li splnění
podmínek stanovených v odstavci 1 písm. a) až d).
Této osobě vzniká auditorské oprávnění dnem jejího
zápisu do obchodního rejstříku. Nepodá-li tato
osoba návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů ode dne do-
ručení auditorského oprávnění nebo není-li v této
lhůtě návrhu vyhověno, rozhodne Komora o ne-
splnění podmínek pro vznik auditorského opráv-
nění.

(3) Komora zapíše auditorskou společnost do
rejstříku a přidělí jí evidenční číslo

a) ke dni nabytí právní moci auditorského opráv-
nění, jde-li o právnickou osobu uvedenou v od-
stavci 1,

b) do 5 dnů ode dne, kdy Rejstříkový soud oznámí
Komoře zveřejnění údaje o jejím zápisu do ob-
chodního rejstříku, jde-li o právnickou osobu
uvedenou v odstavci 2.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako od-
stavce 4 až 6.

35. V § 5 odstavec 5 zní:

„(5) Za účelem doložení bezúhonnosti práv-
nické osoby podle odstavce 1 písm. h) si Komora
vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.“.

36. V § 5 se za odstavec 5 vkládají nové od-
stavce 6 až 10, které znějí:

„(6) Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele
podle odstavce 1 písm. h) předloží žadatel z jiného
státu, než je Česká republika, výpis z evidence trestů
nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soud-
ním nebo správním orgánem tohoto státu. Nevy-
dává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rov-
nocenný doklad, předloží žadatel čestné prohlášení
o bezúhonnosti. Tyto doklady nesmí být ke dni po-
dání žádosti starší než 3 měsíce.

(7) Pro doložení bezúhonnosti člena řídicího
orgánu se § 4 odst. 4 a 5 a § 5 odst. 5 a 6 použijí
obdobně.

(8) Splnění podmínky uvedené v odstavci 1
písm. g) dokládá žadatel příslušnými potvrzeními,
která ke dni podání žádosti nejsou starší 30 dnů.

(9) Na žádost Komora vydá auditorské opráv-
nění také auditorské osobě ze třetí země, pokud spl-
ňuje podmínky stanovené mezinárodní smlouvou,
která je součástí právního řádu České republiky,
a tato osoba prokáže, že je oprávněna provádět po-
vinný audit ve státě, který je smluvní stranou této
mezinárodní smlouvy, která Českou republiku za-
vazuje zajistit auditorským osobám ze třetí země to-
hoto státu přístup k provádění povinného auditu.

(10) Auditorská osoba z jiného členského státu
a auditorská osoba ze třetí země, kterým bylo vy-
dáno auditorské oprávnění, se považují za auditor-
skou společnost podle tohoto zákona.“.
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Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 11.

37. V § 5 se odstavec 11 zrušuje.

38. § 6 a 7 včetně nadpisů znějí:

„§ 6

Pozastavení výkonu auditorské činnosti

(1) Komora pozastaví statutárnímu auditorovi
výkon auditorské činnosti, pokud proti němu bylo
zahájeno trestní stíhání pro trestný čin spáchaný
úmyslně, a to do dne, kdy nabude právní moci roz-
hodnutí, kterým se toto trestní stíhání končí.

(2) Komora může pozastavit statutárnímu audi-
torovi výkon auditorské činnosti, pokud proti němu
bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin spá-
chaný z nedbalosti v souvislosti s prováděním audi-
torské činnosti nebo pokud bylo zahájeno řízení
o omezení jeho svéprávnosti. Výkon auditorské čin-
nosti může být z těchto důvodů pozastaven nejdéle
do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým
se toto trestní stíhání nebo řízení o omezení svépráv-
nosti končí.

(3) Komora pozastaví auditorské společnosti
výkon auditorské činnosti, pokud proti ní bylo za-
hájeno trestní stíhání pro trestný čin spáchaný
úmyslně, a to do dne, kdy nabude právní moci roz-
hodnutí, kterým se toto trestní stíhání končí.

(4) Komora může pozastavit auditorské společ-
nosti výkon auditorské činnosti, pokud proti ní bylo
zahájeno trestní stíhání pro trestný čin spáchaný
z nedbalosti v souvislosti s prováděním auditorské
činnosti. Výkon auditorské činnosti může být z to-
hoto důvodu pozastaven nejdéle do dne, kdy nabude
právní moci rozhodnutí, kterým se toto trestní stí-
hání končí.

(5) Po dobu pozastavení výkonu auditorské
činnosti

a) není auditor oprávněn vykonávat auditorskou
činnost,

b) se statutárnímu auditorovi pozastavuje výkon
funkce v orgánech Komory uvedených v § 32
odst. 1 písm. b) až d) a v Prezidiu Rady,

c) nemůže být statutární auditor volen do orgánů
Komory uvedených v § 32 odst. 1 písm. b)
až d),

d) nejsou dotčeny povinnosti auditora podle to-
hoto zákona.

(6) Auditor je povinen Komoře bezodklad-
ně písemně oznámit skutečnosti podle odstav-
ců 1 až 4. K oznámení připojí kopii příslušných roz-
hodnutí.

§ 7

Zákaz výkonu auditorské činnosti

(1) Statutární auditor nesmí vykonávat auditor-
skou činnost, pokud

a) mu bylo uloženo kárné opatření zákazu výkonu
auditorské činnosti,

b) mu byl uložen trest zákazu činnosti podle ji-
ného právního předpisu spočívající v zákazu
vykonávat auditorskou činnost,

c) je v prodlení se zaplacením příspěvků na činnost
Komory delším než 1 rok a příspěvek nezaplatí
ani na písemnou výzvu Komory v náhradní jed-
noměsíční lhůtě, a to od prvního dne následují-
cího po marném uplynutí náhradní lhůty, nebo

d) byl omezen ve svéprávnosti.

(2) Auditorská společnost nesmí vykonávat au-
ditorskou činnost, pokud

a) jí bylo uloženo opatření zákazu výkonu audi-
torské činnosti,

b) přestala splňovat některou z podmínek stanove-
ných v § 5 odst. 1 písm. a), b) nebo c) a nena-
praví tento stav do 6 měsíců ode dne porušení
této podmínky, a to ode dne uplynutí této
lhůty,

c) jí byl uložen trest zákazu činnosti podle jiného
právního předpisu spočívající v zákazu vykoná-
vat auditorskou činnost, nebo

d) je v prodlení se zaplacením příspěvků na činnost
Komory delším než 1 rok a příspěvek nezaplatí
ani na písemnou výzvu Komory v náhradní jed-
noměsíční lhůtě, a to od prvního dne následují-
cího po marném uplynutí náhradní lhůty.

(3) Komora zakáže výkon auditorské činnosti,
pokud

a) statutární auditor přestal splňovat požadavek
bezúhonnosti,

b) statutární auditor přestal splňovat požadavek
podle § 4 odst. 1 písm. e),

c) auditorská společnost přestala splňovat požada-
vek bezúhonnosti,

d) auditorská společnost přestala splňovat požada-
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vek podle § 5 odst. 1 písm. d) a nenapraví-li
tento stav do 6 měsíců ode dne, kdy přestala
splňovat tento požadavek, a to ode dne uplynutí
této lhůty, nebo

e) auditorská společnost přestala splňovat požada-
vek podle § 5 odst. 1 písm. f).“.

39. Za § 7 se vkládají nové § 7a až 7c, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 7a

Trvalý zákaz výkonu auditorské činnosti

(1) Auditor nesmí vykonávat auditorskou čin-
nost, pokud mu bylo uloženo opatření trvalého zá-
kazu výkonu auditorské činnosti podle § 25 odst. 1
písm. e).

(2) Komora trvale zakáže auditorovi výkon au-
ditorské činnosti, pokud vykonával auditorskou čin-
nost v době, kdy měl zakázán výkon auditorské čin-
nosti podle § 7.

§ 7b

Další důvody zániku oprávnění k výkonu
auditorské činnosti

(1) Komora rozhodne o zániku oprávnění k vý-
konu auditorské činnosti, pokud o to auditor pí-
semně požádá, a to nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy byla Komoře doručena žádost, není-li v žádosti
uveden den pozdější. Nerozhodne-li Komora v této
lhůtě, oprávnění k výkonu auditorské činnosti mar-
ným uplynutím lhůty zaniká.

(2) Statutárnímu auditorovi zaniká oprávnění
k výkonu auditorské činnosti, pokud zemřel nebo
byl prohlášen za mrtvého, a to dnem smrti nebo
dnem, který se pokládá za den jeho smrti.

(3) Auditorské společnosti zaniká oprávnění
k výkonu auditorské činnosti, pokud zanikne, a to
dnem jejího zániku.

(4) Řízení o zániku oprávnění k výkonu audi-
torské činnosti podle odstavce 1 Komora přeruší,
pokud není ukončeno kárné řízení, kontrola kvality
nebo jiné řízení vedené Komorou nebo Radou,
anebo nemá-li auditor splněny veškeré povinnosti
vůči Komoře a Radě, a to do ukončení těchto řízení
nebo kontroly anebo do splnění těchto povinností.

§ 7c

Společná ustanovení k pozastavení, zákazu nebo
trvalému zákazu výkonu auditorské činnosti

(1) Auditorovi, který má zakázán nebo trvale
zakázán výkon auditorské činnosti, zaniká opráv-
nění k výkonu auditorské činnosti.

(2) Zánikem oprávnění k výkonu auditorské
činnosti není dotčena povinnost zachovávat mlčenli-
vost podle § 15, povinnost uchovávat dokumentaci
a spis auditora podle § 20a odst. 2 a povinnost do-
držovat zákaz podle § 45 odst. 4.

(3) Žádá-li ten, komu zaniklo oprávnění k vý-
konu auditorské činnosti podle odstavce 1, o vydání
auditorského oprávnění ve lhůtě, která je kratší než
5 let ode dne zániku oprávnění k výkonu auditorské
činnosti, § 4 odst. 1 písm. d), f) a h) se nepoužije.

(4) Ten, komu zaniklo oprávnění k výkonu au-
ditorské činnosti zákazem podle § 7 odst. 1 písm. a)
a b) nebo § 7 odst. 2 písm. a) a c), může žádat o vy-
dání auditorského oprávnění nejdříve po uplynutí
doby, na kterou byl zákaz výkonu auditorské čin-
nosti uložen.

(5) Informaci o pozastavení nebo zániku opráv-
nění k výkonu auditorské činnosti a jejich důvo-
dech zaznamená Komora bezodkladně v rejstříku.
O těchto skutečnostech informuje Komora Radu
a příslušný orgán členského státu, ve kterém je audi-
tor oprávněn provádět povinný audit.“.

40. V § 8 odst. 1 písm. h) se slova „povinnému
auditu“ nahrazují slovy „auditorské činnosti“.

41. V § 8 odst. 1 písm. i) se slova „ , případně
další“ nahrazují slovy „vydané Radou pro meziná-
rodní auditorské a ověřovací standardy a“.

42. V § 8 odst. 3 větě první se za slova „vyso-
koškolskou zkoušku“ vkládají slova „formou státní
zkoušky“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „5“.

43. V § 8 odst. 5 větě druhé se slovo „vyko-
nána“ nahrazuje slovem „složena“, číslo „3“ se na-
hrazuje číslem „5“ a slovo „neuznávají“ se nahrazuje
slovy „uznávají ve lhůtě do 5 let ode dne jejich slo-
žení“.

44. V § 8 odst. 6 se slova „ekonomické a právní“
zrušují a za slovo „praxe“ se vkládají slova „v ob-
lastech uvedených v odstavcích 1 a 2“.

45. V § 8 odst. 6 se věta poslední zrušuje.
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46. V § 8 se za odstavec 6 vkládá nový odsta-
vec 7, který zní:

„(7) Žadatel může písemně požádat Komoru
o přezkoumání hodnocení, a to ve lhůtě 15 dnů
ode dne, kdy byl žadatel o výsledku dílčí zkoušky
vyrozuměn. Přezkum provádí odvolací zkušební ko-
mise složená z členů zkušební komise, kteří neroz-
hodovali o výsledku dílčí zkoušky. Odvolací zku-
šební komisi jmenuje Rada.“.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8
a 9.

47. V § 8 odst. 9 písm. d) se slova „dílčím
zkouškám“ nahrazují slovy „dílčí zkoušce“ a slova
„nebo rozdílové zkoušce“ se nahrazují slovy „nebo
části rozdílové zkoušky“.

48. V § 8 odst. 9 písm. f) se slovo „a“ nahrazuje
čárkou.

49. V § 8 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) podrobnosti k přezkumu hodnocení zkušební
komise.“.

50. V § 10 odst. 3 větě první se slovo „for-
mální“ nahrazuje slovem „dosažené“.

51. V § 10 odst. 3 větě druhé se slovo „zpravi-
dla“ zrušuje.

52. V § 10 odst. 4 se slova „podle odstavce 1“
nahrazují slovy „oprávněná k provádění auditorské
činnosti v jiném členském státě nebo Švýcarské kon-
federaci“.

53. V § 10 se odstavec 7 zrušuje.

54. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 10a

Schvalování auditorů ze třetích zemí

(1) Na základě vzájemnosti se umožní audito-
rovi ze třetí země provádět auditorskou činnost, po-
kud doloží, že splňuje požadavky rovnocenné poža-
davkům uvedeným v § 4 a složí rozdílovou zkoušku,
pokud není doklady o dosažené kvalifikaci proká-
zána znalost všech oblastí uvedených v § 8. Rozdí-
lová zkouška se koná v českém jazyce.

(2) Auditor ze třetí země podle odstavce 1 je
považován za auditora podle tohoto zákona. Audi-

torovi ze třetí země Komora vydá auditorské opráv-
nění nejpozději do 30 dnů ode dne splnění podmínek
podle odstavce 1.“.

55. Nadpis umístěný nad označením § 11 se na-
hrazuje nadpisem „Rejstřík auditorů“.

56. § 11 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

„§ 11

(1) Komora vede rejstřík, který obsahuje úda-
je o

a) statutárních auditorech,

b) auditorských společnostech,

c) auditorech z jiného členského státu nebo Švý-
carské konfederace, kteří vykonávají auditor-
skou činnost v České republice dočasně nebo
příležitostně,

d) asistentech auditora,

e) osobách registrovaných podle § 47.

(2) Rejstřík obsahuje také adresu sídla a kon-
taktní údaje Komory a Rady a jejich orgánů přísluš-
ných ke kontrole kvality podle § 24 a řízení podle
§ 26.

(3) Rejstřík je veden v elektronické podobě.

(4) Údaje jsou v rejstříku vedeny v českém ja-
zyce.

(5) Údaje obsažené v rejstříku jsou, s výjimkou
rodného čísla, data narození, adresy bydliště a opa-
tření napomenutí, veřejně přístupné na interneto-
vých stránkách Komory.

(6) Údaje o asistentech auditora se nezveřejňují.

(7) Komora může ve statutu Komory stanovit,
že se do neveřejné části rejstříku zapisují i další po-
třebné údaje.

(8) Údaje do rejstříku v českém jazyce a opa-
třené podpisem předává Komoře bez zbytečného
odkladu osoba, jíž se údaje týkají. Jsou-li údaje před-
ávány v elektronické podobě, musí být podepsané
uznávaným elektronickým podpisem15).

(9) Údaje zapisované do rejstříku nebo jejich
změny jsou osoby podle odstavce 1 povinny bezod-
kladně oznámit Komoře. Komora může při neozná-
mení změn a při závažném dopadu tohoto neozná-
mení zahájit řízení podle § 26.
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15) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronic-
kém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

57. § 12 zní:

„§ 12

Rejstřík obsahuje tyto údaje o statutárních au-
ditorech:

a) jméno, rodné číslo, nebylo-li rodné číslo přidě-
leno, datum narození, adresu bydliště, je-li pod-
nikatelem, jméno podnikatele, adresu sídla
a identifikační číslo osoby,

b) adresu internetových stránek, má-li je zřízeny,

c) den vzniku auditorského oprávnění,

d) evidenční číslo, které mu bylo ke dni nabytí
právní moci auditorského oprávnění přiděleno
(dále jen „evidenční číslo“),

e) název auditorské společnosti, u které je statu-
tární auditor zaměstnán nebo s níž je spojen
jako společník nebo jinak, adresu jejího sídla
a její evidenční číslo, nebo jméno statutárního
auditora vykonávajícího auditorskou činnost
vlastním jménem a na vlastní účet, u kterého je
zaměstnán, adresu jeho sídla a jeho evidenční
číslo, pokud existují,

f) přehled o uložených opatřeních, včetně druhu
opatření a důvodu uložení.“.

Poznámka pod čarou č. 15a se zrušuje.

58. Za § 12 se vkládají nové § 12a až 12e, které
znějí:

„§ 12a

Rejstřík obsahuje tyto údaje o auditorských
společnostech:

a) název, adresu sídla a identifikační číslo osoby,

b) údaje o členech řídicího orgánu

1. u fyzických osob jméno, rodné číslo, nebylo-
-li rodné číslo přiděleno, datum narození,
adresu bydliště, je-li podnikatelem, jméno
podnikatele, adresu sídla a identifikační číslo
osoby,

2. u právnických osob název, adresu sídla
a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

a jméno a adresu bydliště fyzické osoby,
která ji při výkonu funkce zastupuje,

c) jméno a adresu bydliště nebo název nebo jméno
podnikatele a adresu sídla všech společníků
včetně rozsahu jejich hlasovacích práv,

d) informace o kontaktních místech, jméno a ad-
resu kontaktní osoby,

e) adresu internetových stránek, má-li je zřízeny,

f) den vzniku auditorského oprávnění,

g) evidenční číslo,

h) jméno a evidenční číslo statutárního auditora
provádějícího povinný audit pro auditorskou
společnost na základě pracovněprávního nebo
jiného vztahu,

i) případné členství v síti a seznam názvů a adres
členských společností a propojených osob nebo
udání místa, kde jsou takové informace veřejně
dostupné,

j) všechny další registrace auditorské společnosti
provedené u příslušných orgánů jiných člen-
ských států a auditorské osoby ve třetích ze-
mích včetně názvu registračního orgánu nebo
orgánů a registračního čísla nebo čísel, pokud
existují,

k) přehled o uložených opatřeních, včetně druhu
opatření a důvodu uložení.

§ 12b

V případě osob uvedených v § 11 odst. 1
písm. c) se do rejstříku zapisují údaje uvedené
v oznámení podle § 10 odst. 5.

§ 12c

Rejstřík obsahuje tyto údaje o asistentech audi-
tora:

a) jméno, rodné číslo, nebylo-li rodné číslo přidě-
leno, datum narození, adresu bydliště, adresu
pro doručování písemností, není-li shodná s ad-
resou bydliště,

b) název auditorské společnosti, u které vykonává
odbornou praxi, adresu jejího sídla a její evi-
denční číslo nebo jméno statutárního auditora
vykonávajícího auditorskou činnost vlastním
jménem a na vlastní účet, u kterého vykonává
odbornou praxi, adresu jeho sídla a jeho evi-
denční číslo,
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c) datum zápisu do rejstříku,

d) registrační číslo, které mu bylo při zápisu do
rejstříku přiděleno.

§ 12d

V případě osob registrovaných podle § 47 se do
rejstříku zapisují informace podle § 12 a 12a, pokud
jsou u těchto osob v zahraničí evidovány.

§ 12e

(1) Pro potřeby vedení rejstříku a zápisu údajů
do něj využívá Komora

a) referenční údaje ze základního registru obyva-
tel,

b) údaje z agendového informačního systému evi-
dence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému ci-
zinců.

(2) Využívanými údaji podle odstavce 1
písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum narození,

d) adresa místa pobytu,

e) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhod-
nutí uveden jako den smrti nebo den, který sub-
jekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a da-
tum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství.

(3) Využívanými údaji podle odstavce 1
písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) adresa místa trvalého pobytu,

f) datum úmrtí,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého ne-
přežil,

h) omezení svéprávnosti.

(4) Využívanými údaji podle odstavce 1
písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) datum narození,

c) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) datum úmrtí,

f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého ne-
přežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí
z agendového informačního systému evidence oby-
vatel nebo agendového informačního systému ci-
zinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím
současný stav.

(6) Z využívaných údajů lze v konkrétním pří-
padě použít vždy jen takové údaje, které jsou ne-
zbytné ke splnění daného úkolu.“.

59. V § 13 větě první se slovo „své“ nahrazuje
slovem „auditorské“.

60. V § 13 větě druhé se slova „ , a to pro výkon
auditorské činnosti jako činnosti ve veřejném zájmu“
zrušují.

61. V § 13 větě poslední se slova „jeho zpraco-
vání“ nahrazují slovy „vydání etického kodexu Ko-
mora“ a slova „Mezinárodní federace účetních“ se
nahrazují slovy „Mezinárodního výboru pro etické
standardy účetních“.

62. V § 14 odst. 1 větě první se slova „a nesmí
se“ nahrazují slovy „ , zejména se nesmí“.

63. V § 14 odst. 1 větě druhé se za slovo „ko-
dex“ vkládají slova „podle § 13“ a slovo „ostatní“ se
zrušuje.

64. V § 14 odst. 2 se za slovo „auditor“ vkládají
slova „u této účetní jednotky“.

65. V § 14 odstavec 5 zní:

„(5) Vykonává-li statutární auditor auditorskou
činnost pro auditorskou společnost, nesmějí společ-
níci, vedoucí zaměstnanci nebo členové řídicích
a kontrolních orgánů této auditorské společnosti
anebo propojené osoby této auditorské společnosti
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zasahovat do provádění auditorské činnosti způso-
bem, který ohrožuje nezávislost a nestrannost statu-
tárního auditora při provádění této auditorské čin-
nosti.“.

66. V § 14 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) Vykonává-li statutární auditor auditorskou
činnost pro statutárního auditora vykonávajícího au-
ditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet,
nesmí statutární auditor, pro něhož je auditorská čin-
nost prováděna, a jeho vedoucí zaměstnanci, zasaho-
vat do provádění auditorské činnosti způsobem,
který ohrožuje nezávislost a nestrannost statutárního
auditora při provádění této auditorské činnosti.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7
a 8.

67. V § 14 odst. 7 se slova „statutárního audi-
tora a auditorské společnosti“ nahrazují slovem „au-
ditora“.

68. V § 14 odst. 8 se slovo „povinný“ nahrazuje
slovem „povinen“.

69. V § 15 odst. 1 se slovo „povinný“ nahrazuje
slovem „povinen“ a slova „kterou audituje“ se na-
hrazují slovy „u které provádí auditorskou činnost“.

70. V § 15 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou
„Tato povinnost se vztahuje i na auditora, který na
auditorské zakázce přestal pracovat, na auditora,
který má pozastaven výkon auditorské činnosti nebo
kterému zaniklo oprávnění k výkonu auditorské čin-
nosti, členy Prezidia Rady, členy orgánů Komory,
zaměstnance Komory a Rady, kontrolory kvality
a dále na osoby, které na základě pověření Komorou
nebo Radou mají nebo měly k takovým informacím
přístup, zaměstnance auditora, společníky a členy
orgánů auditorské společnosti.“.

71. V § 15 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „a provedené auditorské činnosti“.

72. V § 15 odst. 4 písm. a) se za slovo „infor-
mací“ vkládají slova „Radě pro účely výkonu její
působnosti podle § 37 odst. 2,“.

73. V § 15 odst. 4 písm. b) se za slovo „pro-
vádění“ vkládá slovo „povinného“.

74. V § 15 odst. 4 písmeno d) zní:

„d) poskytnutí dokumentů Radou příslušnému
orgánu jiného členského státu podle § 42

odst. 1, případně příslušnému orgánu třetí země
podle § 49, nebo auditorem příslušnému orgánu
třetí země podle § 49 odst. 4,“.

75. V § 15 odst. 4 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:

„e) poskytnutí informací kontrolorovi kvality pro
účely kontroly kvality,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f)
a g).

76. V § 15 odst. 4 písm. f) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

77. V § 15 odst. 4 písm. g) se slova „informací
soudu nebo poskytnutí“ a slovo „statutárního“ zru-
šují a na konci písmene se tečka nahrazuje čárkou
a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) plnění zákonem uložené povinnosti překazit
nebo oznámit trestný čin.“.

78. V § 16 úvodní části ustanovení se slovo
„Cena“ nahrazuje slovem „Odměna“.

79. V § 16 písm. b) se slovo „podmíněna“ na-
hrazuje slovem „ovlivněna“.

80. V § 17 odst. 1 větě první se slovo „auditora“
nahrazuje slovy „auditorskou společnost nebo statu-
tárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost
vlastním jménem a na vlastní účet“.

81. V § 17 odst. 1 větě druhé se slovo „dozorčí“
nahrazuje slovem „kontrolní“ a na konci textu věty
druhé se doplňují slova „za podmínky, že jeho čle-
nové nejsou členy řídicího orgánu“.

82. V § 17 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

83. V § 17 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 až 5, které znějí:

„(2) Pokud má účetní jednotka, která je zada-
vatelem veřejné zakázky podle zákona upravujícího
veřejné zakázky, povinnost mít účetní závěrku ově-
řenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku
ověřenu auditorem, postup podle odstavce 1 se ne-
použije, jsou-li auditorská společnost nebo statutární
auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním
jménem a na vlastní účet určeni postupem podle zá-
kona upravujícího veřejné zakázky za podmínky, že
způsob určení auditora je nezávislý na členech řídi-
cího orgánu této auditované účetní jednotky.

(3) Pokud má účetní jednotka bez právní osob-
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nosti povinnost mít účetní závěrku ověřenu audito-
rem, určí auditorskou společnost nebo statutárního
auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlast-
ním jménem a na vlastní účet postupem podle od-
stavce 1

a) obhospodařovatel, jde-li o jím obhospodařo-
vaný podílový fond nebo podfond,

b) obhospodařovatel, jde-li o svěřenský fond po-
dle zákona upravujícího investiční společnosti
a investiční fondy,

c) penzijní společnost, jde-li o jí obhospodařovaný
účastnický, transformovaný nebo důchodový
fond,

d) ten, kdo ji zřídil, jde-li o účetní jednotku, která
je pobočkou.

(4) Pokud má účetní jednotka povinnost mít
účetní závěrku ověřenu auditorem a nelze-li určit
auditorskou společnost nebo statutárního auditora
vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jmé-
nem a na vlastní účet postupem podle odstavců 1
až 3, určí auditorskou společnost nebo statutárního
auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlast-
ním jménem a na vlastní účet způsobem, který je
nezávislý na členech řídicího orgánu této auditované
účetní jednotky.

(5) Osoba, která jedná jménem účetní jednotky,
je oprávněna uzavřít smlouvu o povinném auditu
pouze s auditorem určeným podle odstavců 1, 2, 3
nebo 4.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 6
a 7.

84. V § 17 odst. 6 se slova „vnitřními předpisy“
nahrazují slovy „auditorskými standardy podle
§ 18“.

85. V § 17 odst. 7 se slovo „auditorem“ nahra-
zuje slovy „auditorskou společností nebo statutár-
ním auditorem vykonávajícím auditorskou činnost
vlastním jménem a na vlastní účet“.

86. § 18 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 17 zní:

„§ 18

Auditorské standardy

Auditor postupuje při provádění auditorské čin-
nosti v souladu s auditorskými standardy uprave-
nými právem Evropské unie17) a s auditorskými

standardy vydanými Komorou, které stanoví po-
stupy auditora při provádění auditorské činnosti, ne-
upravené auditorskými standardy upravenými prá-
vem Evropské unie. Pokud zvláštní povaha ověření
jiných ekonomických informací neumožňuje takto
postupovat, přihlédne auditor při ověření jiných
ekonomických informací k těmto auditorským stan-
dardům a přiměřeně je použije. Seznam auditor-
ských standardů upravených právem Evropské unie
a auditorských standardů vydávaných Komorou a je-
jich aktuální znění Komora zveřejňuje na interneto-
vých stránkách Komory.

17) Čl. 26 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/
/43/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/30/ES.“.

87. V § 19 odst. 1 větě druhé se slova „a audi-
tory a auditorskými společnostmi schválenými k pro-
vádění povinného auditu v ostatních členských stá-
tech a auditory nebo auditorskými osobami ze třetí
země“ nahrazují slovy „ , auditory z jiného člen-
ského státu nebo auditorskými osobami z jiného
členského státu, auditory ze třetí země nebo auditor-
skými osobami ze třetí země“, slovo „stejnou“ se
zrušuje a slova „ , která je uvedena“ se nahrazují
slovem „uvedenou“.

88. V § 19 odstavec 2 zní:

„(2) Pokud je u významné části skupiny pro-
váděn povinný audit u subjektu ze třetí země, s její-
miž příslušnými orgány není uzavřeno pracovní
ujednání uvedené v § 49 odst. 1 písm. d), je auditor
skupiny na žádost Rady povinen zajistit předložení
dokumentace o auditu provedeném u tohoto sub-
jektu jedním nebo více auditory, auditory z jiného
členského státu nebo auditorskými osobami z jiného
členského státu, auditory ze třetí země nebo auditor-
skými osobami ze třetí země, a to v rozsahu potřeb-
ném pro povinný audit konsolidované účetní zá-
věrky.“.

89. V § 20 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) úvod, ve kterém auditor uvede

1. jméno podnikatele, adresu sídla nebo adresu
bydliště, liší-li se od adresy sídla u auditované
účetní jednotky, která je fyzickou osobou
nebo zahraniční fyzickou osobou, nebo ná-
zev a adresu sídla u auditované účetní jed-
notky, která je právnickou osobou, nebo ná-
zev a adresu sídla pobočky obchodního zá-
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vodu nebo organizační složky u auditované
účetní jednotky, která je zahraniční právnic-
kou osobou, identifikační číslo osoby, je-li
účetní jednotce přiděleno, a

2. identifikaci účetní závěrky nebo konsolido-
vané účetní závěrky účetní jednotky uvedené
v bodu 1 včetně uvedení rozvahového dne
nebo jiného okamžiku, k němuž je účetní zá-
věrka nebo konsolidovaná účetní závěrka se-
stavena, a identifikaci účetního období, za
které je sestavena, a identifikaci příslušného
rámce účetního výkaznictví, na jehož základě
je účetní závěrka sestavena,“.

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

90. V § 20 odstavec 3 zní:

„(3) Statutární auditor uvede ve zprávě auditora
jméno podnikatele, adresu sídla, evidenční číslo,
podpis a datum vyhotovení.“.

91. V § 20 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Auditorská společnost ve zprávě auditora
uvede název, adresu sídla, evidenční číslo a jména
statutárních auditorů, kteří pro auditorskou společ-
nost vyhotovili zprávu auditora, jejich evidenční
čísla, jejich podpis a datum vyhotovení.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako od-
stavce 5 až 8.

92. V § 20 odst. 5 větě první se slova „se statu-
tárním“ nahrazují slovy „s řídicím“.

93. V § 20 se odstavce 6 až 8 zrušují.

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

„§ 20a

Spis auditora

(1) O průběhu auditorské činnosti vede auditor
spis, který obsahuje informace podle auditorských
standardů.

(2) Auditorská společnost nebo statutární audi-
tor vykonávající auditorskou činnost vlastním jmé-
nem a na vlastní účet uchovává spis nejméně po dobu
10 let ode dne vyhotovení zprávy auditora.

(3) Právo nahlížet do spisu mají

a) auditor skupiny podle § 19,

b) kárná komise Komory pro účely řízení podle
§ 26,

c) dozorčí komise a kontroloři kvality pro účely
kontroly kvality,

d) členové Prezidia a jimi pověřené osoby pro
účely § 37 odst. 2,

e) zaměstnanci České národní banky, je-li to po-
třebné pro výkon dohledu nad finančním
trhem,

f) soud, týká-li se občanskoprávní řízení činnosti
auditora,

g) orgány činné v trestním řízení, týká-li se trestní
řízení činnosti auditora.“.

95. V § 21 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

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

96. V § 21 odst. 1 se na konci textu písmene b)
slovo „a“ nahrazuje čárkou.

97. V § 21 odst. 1 se na konci textu písmene c)
čárka nahrazuje slovem „a“.

98. V 21 odst. 1 písm. d) se za slovo „Radou“
vkládají slova „a poskytnout jí potřebnou součin-
nost“.

99. V § 21 odst. 2 větě třetí se slovo „statutární“
zrušuje.

100. V § 21 odst. 2 větě čtvrté se slova „Statu-
tární auditor“ nahrazují slovem „Auditor“.

101. V § 21 odst. 2 větě páté se slovo „statutár-
ního“ zrušuje.

102. Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.

103. V § 21 odst. 5 se slova „jsou povinni“ na-
hrazují slovy „je povinen“ a slova „statutární i do-
zorčí“ se nahrazují slovy „řídicí a kontrolní“.

104. V § 21 odst. 7 se slova „jménem auditorské
společnosti“ nahrazují slovy „pro auditorskou spo-
lečnost“.

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

„(8) Statutární auditor vykonávající auditor-
skou činnost vlastním jménem a na vlastní účet nebo
auditorská společnost jsou povinni provést taková
opatření, která po nich lze spravedlivě požadovat, k

a) zamezení porušování povinností podle § 25
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odst. 1 statutárním auditorem, který pro ně vy-
konává auditorskou činnost, nebo

b) odvrácení následků porušení těchto povinností
statutárním auditorem, který pro ně vykonává
auditorskou činnost.“.

106. V § 22 se slova „Statutární auditor a audi-
torská společnost“ nahrazují slovy „Auditorská spo-
lečnost a statutární auditor vykonávající auditorskou
činnost vlastním jménem a na vlastní účet“.

107. V § 23 odst. 1 se slovo „Auditor“ nahra-
zuje slovy „S výjimkou auditorské činnosti auditor“.

108. V § 23 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

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

109. V § 23 odst. 2 písm. c) se slovo „ekono-
mické,“ zrušuje.

110. V § 23 odst. 2 se na konci písmene f) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) činnost mediátora.“.

111. § 24 včetně nadpisu zní:

„§ 24

Systém kontroly kvality

(1) Auditor podléhá systému kontroly kvality,
jehož účelem je především kontrolovat, zda auditor
postupuje při provádění auditorské činnosti podle
tohoto zákona, zejména pak v souladu s auditor-
skými standardy podle § 18, etickým kodexem podle
§ 13 a vnitřními předpisy Komory.

(2) Systém kontroly kvality organizuje a řídí
Komora v souladu s dozorčím řádem, plánem kon-
troly kvality a doporučeními vydanými Radou podle
§ 38 odst. 2 písm. h).

(3) Systém kontroly kvality musí splňovat tato
kritéria:

a) je nezávislý na kontrolovaném auditorovi,

b) podléhá veřejnému dohledu podle hlavy VI,

c) jeho financování je bezpečné a nesmí být nega-
tivně ovlivňováno ze strany auditorů,

d) kontrolu kvality provádí kontrolor kvality,

e) kontrola kvality se u auditora provádí nejméně
jednou za 6 let,

f) kontrola kvality se u auditora, který provádí

povinný audit u subjektu veřejného zájmu, pro-
vádí nejméně jednou za 3 roky.

(4) Komora přijme dozorčí řád, který je vnitř-
ním předpisem Komory a který zároveň stanoví
podmínky organizačního a personálního zajištění
systému kontroly kvality, podrobnosti provádění
kontroly kvality kontrolory kvality a postup projed-
návání zpráv o kontrole kvality.

(5) Rada schvaluje plán kontroly kvality, který
předkládá Komora nejméně jednou v každém kalen-
dářním pololetí. Plán kontroly kvality obsahuje
jméno auditora, u něhož je kontrola kvality pláno-
vána, jméno kontrolora kvality pověřeného provede-
ním kontroly kvality, termín provedení kontroly
kvality a prohlášení kontrolora kvality o splnění po-
žadavků stanovených v § 24b odst. 1.

(6) Jednou ročně vydává Komora souhrnnou
zprávu o kontrole kvality, v níž uvádí podstatná zjiš-
tění, zejména opakované nedostatky vnitřních systé-
mů řízení kvality u auditorů, které vyplývají z pro-
vedených kontrol kvality. Zprávu Komora doručuje
Radě a zároveň ji zveřejní na internetových strán-
kách Komory.“.

112. Za § 24 se vkládají nové § 24a až 24c, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 24a

Kontrolor kvality

(1) Kontrolorem kvality může být pouze fy-
zická osoba, která

a) získala vysokoškolské vzdělání nejméně v rámci
akreditovaného bakalářského studijního pro-
gramu nebo dokončila studium, které je uznané
příslušným členským státem za součást jeho vy-
sokoškolského systému a jehož dokončení mu
poskytuje vysokoškolskou kvalifikaci,

b) má nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti
účetnictví nebo povinného auditu a

c) absolvovala školení kontroly kvality určené Ko-
morou.

(2) Pro účely společné kontroly kvality podle
§ 24c se kontrolorem kvality rozumí též osoba po-
věřená příslušným orgánem třetí země k účasti na
společné kontrole kvality.

(3) Před provedením kontroly kvality prokáže
kontrolor kvality Komoře čestným prohlášením spl-
nění požadavků stanovených v § 24b odst. 1.
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§ 24b

Kontrola kvality

(1) Kontrola kvality nesmí být provedena kon-
trolorem kvality, pokud

a) je s kontrolovaným auditorem ve střetu zájmů,

b) je s kontrolovaným auditorem v obchodním,
pracovněprávním nebo jiném vztahu,

c) je členem řídicího, kontrolního nebo nejvyššího
orgánu kontrolovaného auditora, nebo

d) neuplynuly alespoň 2 roky ode dne, kdy přestal
být s kontrolovaným auditorem ve vztahu po-
dle písmen b) a c).

(2) Termín kontroly kvality stanoví Komora
a oznámí jej auditorovi nejméně 30 dnů přede dnem
jejího zahájení. Ode dne oznámení termínu kontroly
kvality do dne, kdy je tato kontrola ukončena, ne-
může auditor a jeho klíčový auditorský partner po-
žádat o ukončení výkonu auditorské činnosti podle
§ 7b odst. 1.

(3) Při kontrole kvality kontrolor kvality pro-
věřuje i vybrané spisy auditora a posuzuje zejména,
zda auditor postupuje v souladu s auditorskými stan-
dardy podle § 18, požadavky na nezávislost, množ-
ství a kvalitu vynaložených zdrojů včetně dodržení
požadavků na průběžné vzdělávání, výši auditor-
ských odměn a vnitřní systém řízení kvality u audi-
tora.

(4) Auditor předloží kontrolorovi kvality se-
znam auditovaných osob a na požádání zpřístupní
spisy a další související dokumentaci nutnou k pro-
vedení kontroly kvality, které si kontrolor kvality
vyžádá, a poskytne mu potřebnou součinnost.

(5) O kontrole kvality vyhotoví kontrolor kva-
lity zprávu, ve které uvede zjištěné nedostatky, a tuto
zprávu s auditorem projedná. Ve zprávě o kontrole
kvality uvede kontrolor kvality i případná doporu-
čení ke zjištěním z kontroly kvality a lhůtu pro jejich
uskutečnění, která nesmí být delší než 12 měsíců.
Zprávu o kontrole kvality předává kontrolor kvality
Komoře, která uchová zprávu o kontrole kvality nej-
méně po dobu 7 let ode dne ukončení kontroly kva-
lity.

(6) Auditor je povinen uskutečnit doporučení
uvedená ve zprávě o kontrole kvality ve stanovené
lhůtě.

§ 24c

Společná kontrola kvality

Za podmínek stanovených pracovními ujedná-
ními podle § 49 odst. 1 písm. d) může Rada umožnit
provedení společné kontroly kvality za účasti osob
pověřených dotyčnými příslušnými orgány třetí
země. Společná kontrola kvality probíhá pod vede-
ním Rady. Rada stanoví termín provedení a rozsah
společné kontroly kvality v souladu s pracovními
ujednáními.“.

113. V nadpisu hlavy III se slova „opatření
a kárné“ nahrazují slovy „a jiná opatření a kárná
a jiná“.

114. V nadpisu § 25 se za slovo „Kárná“ vklá-
dají slova „a jiná“.

115. V § 25 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:

„Za zaviněné porušení povinnosti stanovené tímto
zákonem, jiným právním předpisem upravujícím vý-
kon auditorské činnosti, etickým kodexem, vnitř-
ními předpisy Komory nebo auditorskými stan-
dardy podle § 18 (dále jen „kárné provinění“) může
Komora statutárnímu auditorovi uložit některé
z těchto opatření“.

116. V § 25 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) zákaz výkonu auditorské činnosti na dobu nej-
déle 5 let,“.

117. V § 25 odst. 1 písm. e) se slova „podle § 7“
zrušují.

118. V § 25 odst. 2 se slovo „kárným“ zrušuje.

119. V § 25 odstavec 3 zní:

„(3) Za porušení povinnosti stanovené v § 21
odst. 8 může Komora auditorské společnosti uložit
opatření podle odstavce 1 s tím, že pokuta podle od-
stavce 1 písm. c) se uloží až do výše 5 000 000 Kč.“.

120. V § 25 se za odstavec 3 vkládají nové od-
stavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Za porušení povinnosti stanovené v § 21
odst. 8 může Komora statutárnímu auditorovi vyko-
návajícímu auditorskou činnost vlastním jménem
a na vlastní účet uložit opatření podle odstavce 1.

(5) Za porušení povinnosti stanovené tímto zá-
konem, jiným právním předpisem upravujícím vý-
kon auditorské činnosti, etickým kodexem, vnitř-
ními předpisy Komory nebo auditorskými stan-
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dardy podle § 18 učiněném při činnosti auditorské
společnosti, které není kárným proviněním statu-
tárního auditora, uloží Komora této auditorské
společnosti opatření podle odstavce 1 s tím, že po-
kuta podle odstavce 1 písm. c) se uloží až do výše
5 000 000 Kč.“.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako od-
stavce 6 až 10.

121. V § 25 odst. 6 se slovo „kárné“ zrušuje
a na konci textu odstavce se doplňují slova „a audi-
torské společnosti se pokuta uloží až do výše
10 000 000 Kč.“.

122. V § 25 odst. 7 se slova „Kárné řízení“ na-
hrazují slovem „Řízení“, číslo „3“ se nahrazuje čís-
lem „6“ a na konci textu odstavce se doplňují slova
„ ; v případě zániku oprávnění k výkonu auditorské
činnosti tato lhůta neběží“.

123. V § 25 odst. 8 se slovo „kárného“ zrušuje.

124. V § 25 odst. 9 se slovo „kárného“ zrušuje
a slovo „provinění“ se nahrazuje slovy „takového
porušení povinnosti“.

125. V § 25 se za odstavec 9 vkládá nový od-
stavec 10, který zní:

„(10) Rozhodnutí o uložení opatření veřejného
napomenutí vykoná Komora uveřejněním. Toto roz-
hodnutí je vykonáno dnem, kdy bylo uveřejněno.
Obsah a formu veřejného napomenutí a způsob uve-
řejnění určí kárná komise tímto rozhodnutím.“.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.

126. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 25a

Zavinění

(1) Za zaviněné kárné provinění se považuje
kárné provinění spáchané úmyslně nebo z nedba-
losti.

(2) Kárné provinění je spácháno úmyslně, jest-
liže statutární auditor

a) chtěl svým jednáním porušit nebo ohrozit zá-
jem chráněný tímto zákonem, jiným právním
předpisem upravujícím výkon auditorské čin-
nosti, etickým kodexem, vnitřními předpisy
Komory nebo auditorskými standardy podle
§ 18, nebo

b) věděl, že svým jednáním může porušit nebo
ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, jiným
právním předpisem upravujícím výkon auditor-
ské činnosti, etickým kodexem, vnitřními před-
pisy Komory nebo auditorskými standardy po-
dle § 18 a pro případ, že jej poruší nebo ohrozí,
byl s tím srozuměn.

(3) Kárné provinění je spácháno z nedbalosti,
jestliže statutární auditor

a) věděl, že svým jednáním může porušit nebo
ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, jiným
právním předpisem upravujícím výkon auditor-
ské činnosti, etickým kodexem, vnitřními před-
pisy Komory nebo auditorskými standardy po-
dle § 18, ale bez přiměřených důvodů spoléhal
na to, že tento zájem neporuší nebo neohrozí,
nebo

b) nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo
ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, jiným
právním předpisem upravujícím výkon auditor-
ské činnosti, etickým kodexem, vnitřními před-
pisy Komory nebo auditorskými standardy po-
dle § 18, ač to vzhledem k okolnostem a svým
osobním poměrům vědět měl a mohl.

(4) Jednáním se rozumí i opomenutí takového
konání, k němuž byl statutární auditor podle okol-
ností a svých osobních poměrů povinen.“.

127. V nadpisu § 26 se slovo „Kárné“ nahrazuje
slovy „Kárná a jiná“.

128. V § 26 odst. 1 se slovo „kárného“ zrušuje,
za slovo „Komory“ se vkládají slova „v řízení za-
hájeném z moci úřední nebo“ a slova „ , nebo bez
návrhu“ se zrušují.

129. V § 26 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Návrh musí obsahovat jméno auditora,
proti němuž návrh směřuje, popis skutku, pro který
se navrhuje zahájení řízení, označení důkazů, o které
se návrh opírá, a návrh na uložení konkrétního opa-
tření. K návrhu se připojí důkazy, které má navrho-
vatel k dispozici. Kárná komise není návrhem na
uložení opatření vázána.

(3) Účastníky řízení zahájeného na návrh jsou
navrhovatel a auditor, proti němuž návrh směřuje.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4
a 5.
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130. V § 26 odst. 4 se slovo „kárného“ a slovo
„kárných“ zrušuje.

131. V § 26 odst. 5 se slovo „kárného“ zrušuje.

132. V § 26 se doplňují odstavce 6 a 7, které
znějí:

„(6) Vyslovila-li kárná komise Komory v roz-
hodnutí, kterým se řízení končí, že auditor porušil
povinnost stanovenou tímto zákonem, jiným práv-
ním předpisem upravujícím výkon auditorské čin-
nosti, etickým kodexem, vnitřními předpisy Komory
nebo auditorskými standardy podle § 18, uloží sou-
časně v rozhodnutí auditorovi náhradu nákladů ří-
zení, které nese Komora. Náklady řízení stanoví
kárný řád, a to částkou, která nesmí být vyšší než
6 000 Kč.

(7) O zahájení řízení a jeho výsledku kárná ko-
mise Komory informuje dozorčí komisi a Radu.“.

133. § 27 včetně nadpisu zní:

„§ 27

Zahlazení kárného a jiného opatření

(1) Komora zahladí opatření, uplynula-li

a) ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o ulo-
žení opatření napomenutí doba 1 roku,

b) ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o ulo-
žení opatření veřejného napomenutí nebo od
zaplacení pokuty doba 2 let,

c) ode dne, kterým skončilo opatření zákazu audi-
torské činnosti, doba 4 let.

(2) Bylo-li opatření zahlazeno, nelze na audi-
tora pohlížet, jako by se dopustil provinění.

(3) Zahlazené opatření nesmí být zveřejňováno
v rejstříku.“.

134. V § 28 odst. 1 se slova „seznamu asistentů
auditora“ nahrazují slovem „rejstříku“.

135. V § 28 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „seznamu asistentů auditora“ nahrazují slovem
„rejstříku“.

136. V § 28 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) je plně svéprávná,“.

137. V § 28 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) vykonává odbornou praxi u auditora.“.

138. V § 28 se na konci textu odstavce 3 do-
plňují slova „a 5“.

139. V § 28 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Komora vyškrtne z rejstříku asistenta au-
ditora, pokud

a) o to písemně požádal, a to nejpozději do 30 dnů
ode dne, kdy byla Komoře doručena žádost,
není-li v žádosti uveden den pozdější,

b) zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého, a to ke
dni, kdy se o této skutečnosti dozvěděla,

c) se stal statutárním auditorem, a to ke dni zápisu
do rejstříku, nebo

d) přestal splňovat některou z podmínek uvede-
ných v odstavci 2, a to ke dni, kdy se o této
skutečnosti dozvěděla.“.

140. V § 29 odst. 1 se slova „auditu účetních
závěrek a konsolidovaných účetních závěrek“ nahra-
zují slovy „auditorské činnosti, zejména povinného
auditu,“.

141. V § 29 odst. 2 písm. c) se slovo „kárné“
zrušuje, za slovo „opatření“ se vkládají slova „podle
§ 25 odst. 1 písm. d) nebo obdobné opatření v jiném
členském státě“ a slova „dočasně zakázán“ se nahra-
zují slovem „pozastaven“.

142. § 30 se včetně nadpisu zrušuje.

143. V § 31 odst. 1 se slovo „statutárních“
a slova „se sídlem v Praze“ zrušují.

144. V § 31 odst. 1 se za větu první vkládá věta
„Komora má sídlo v Praze.“.

145. V § 31 odst. 2 písm. b) se slova „statutár-
ními auditory, auditorskými společnostmi“ nahra-
zují slovem „auditory“.

146. V § 31 odst. 2 se na začátek písmene c)
vkládají slova „po projednání s Radou“, slovo
„mezinárodních“ se zrušuje a slova „Evropských
společenství“ se nahrazují slovy „Evropské unie“.

147. V § 31 odst. 2 písm. d) se slova „seznam
auditorů podle § 11 a seznam asistentů auditora po-
dle § 30“ nahrazují slovy „rejstřík podle“.

148. V § 31 odst. 2 písmeno g) zní:

„g) rozhoduje o podaných přihláškách k auditor-
ským zkouškám, dílčím auditorským zkouškám
a rozdílovým zkouškám a zajišťuje provádění
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auditorských a dílčích auditorských zkoušek
a rozdílových zkoušek,“.

149. V § 31 odst. 2 písm. h) se za slovo „kon-
taktuje“ vkládá slovo „příslušný“ a slovo „dohledu“
se zrušuje.

150. V § 31 odst. 2 písm. j) se slovo „v“ nahra-
zuje slovy „ve zvlášť“ a na konci textu písmene se
doplňují slova „ ; o takovém zproštění mlčenlivosti
Komora informuje účetní jednotku“.

151. V § 31 odst. 4 se za slovo „povinna“ vklá-
dají slova „zohlednit doporučení Rady podle § 38
odst. 2 písm. h) a“, za slovo „Radou“ se vkládají
slova „a poskytnout jí potřebnou součinnost“ a slova
„orgány dohledu“ se nahrazují slovy „příslušnými
orgány“.

152. V § 31 odst. 5 se slova „Evropských spo-
lečenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

153. V § 32 odst. 2 větě první se slova „dočasně
zakázán“ nahrazují slovem „pozastaven“.

154. V § 32 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Výkon funkce člena orgánu uvedeného
v odstavci 1 písm. b) až d) končí

a) uplynutím jeho funkčního období,

b) odvoláním,

c) vzdáním se funkce,

d) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,

e) zákazem nebo trvalým zákazem výkonu audi-
torské činnosti.“.

155. V § 33 odst. 1 větě druhé se slova „se-
znamu auditorů“ nahrazují slovem „rejstříku“.

156. V § 33 odst. 2 písm. c) se slova „při re-
spektování ustanovení § 18“ nahrazují slovy „ , s vý-
jimkou auditorských standardů upravených právem
Evropské unie“.

157. V § 33 odst. 2 písm. e) se slova „auditorské
zkoušce, dílčím auditorským zkouškám a rozdílové
zkoušce“ nahrazují slovy „dílčí auditorské zkoušce
a části rozdílové zkoušky“.

158. V § 33 odst. 2 se na konci textu písmene g)
doplňují slova „ ; účetní závěrku Komora zveřejní na
svých internetových stránkách“.

159. V § 34 odst. 4 se slova „Evropských spo-
lečenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“, slova
„předpisů uvedených v § 2 písm. k)“ se nahrazují

slovy „auditorských standardů upravených právem
Evropské unie“ a slovo „vnitřního“ se zrušuje.

160. V § 34 odst. 6 větě druhé se za slovo
„funkci“ vkládá čárka.

161. V § 37 odst. 2 se na konci textu písmene a)
slovo „a“ nahrazuje čárkou.

162. V § 37 odst. 2 se za písmeno a) vkládá
nové písmeno b), které zní:

„b) vykonává působnost v oblasti veřejné správy ve
věcech podle hlavy X,“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

163. V § 37 odst. 4 se slova „§ 45 odst. 4“ na-
hrazují slovy „§ 49a odst. 3 a § 49b odst. 2“.

164. V § 37 se odstavec 5 zrušuje.

165. V § 38 odst. 1 písm. d) se slova „discipli-
nárních a sankčních“ nahrazují slovy „kárných a ji-
ných“ a slova „auditorům ze třetích zemí“ se nahra-
zují slovy „osobám registrovaným podle § 47 odst. 2
až 4“.

166. V § 38 odst. 2 písm. a) se slova „účetních
závěrek a konsolidovaných účetních závěrek“ zru-
šují.

167. V § 38 odst. 2 se za písmeno g) vkládá
nové písmeno h), které zní:

„h) vydává doporučení k systému kontroly kvality
a pro účely výkonu veřejného dohledu,“.

Dosavadní písmena h) až k) se označují jako písme-
na i) až l).

168. V § 38 odst. 2 písmeno i) zní:

„i) je oprávněna nařídit Komoře provedení kon-
troly kvality u auditora,“.

169. V § 38 odst. 2 písm. j) se slova „§ 24“ na-
hrazují slovy „§ 24b“.

170. V § 38 odst. 2 se za písmeno j) vkládá nové
písmeno k), které zní:

„k) je oprávněna provést pro účely veřejného do-
hledu vlastní šetření u auditora nebo u Ko-
mory,“.

Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena l)
a m).

171. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který včetně
nadpisu zní:
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„§ 38a

Orgány Rady

(1) Orgány Rady jsou

a) Prezidium,

b) Prezident Rady,

c) disciplinární výbor.

(2) Rada může zřizovat poradní orgány.

(3) Podrobnosti o činnosti, vnitřní organizaci
Rady, jejích orgánů a jejího sekretariátu stanoví sta-
tut Rady.“.

172. Nadpis § 39 se nahrazuje nadpisem „Pre-
zidium“.

173. V § 39 odst. 7 se slova „právní vědy“ na-
hrazují slovem „práva“.

174. V § 39 odst. 9 písmeno e) zní:

„e) v případě člena Prezidia podle odstavce 2
písm. b) zákazem nebo trvalým zákazem vý-
konu auditorské činnosti.“.

175. V § 39 odst. 10 písm. c) se slova „zbaven
způsobilosti k právním úkonům nebo jímž je jeho
způsobilost k právním úkonům omezena“ nahrazují
slovy „omezen ve svéprávnosti“.

176. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 39a

Disciplinární výbor

(1) Disciplinární výbor má nejméně 3 členy.

(2) Členem disciplinárního výboru může být
jmenován občan České republiky, který byl činný
v oblasti auditu nebo je nebo byl činný v oboru účet-
nictví anebo v oborech s nimi souvisejícími nebo
v oblasti práva a ekonomie. Členem disciplinárního
výboru nemůže být jmenován člen Prezidia, statu-
tární auditor nebo osoba, která je finančně nebo ji-
ným způsobem propojena s auditorem.

(3) Členové disciplinárního výboru jsou jmeno-
váni Prezidentem Rady na návrh Prezidia. Funkční
období členů disciplinárního výboru, způsob jejich
odvolání a odměňování stanoví statut Rady.

(4) Disciplinární výbor vykonává v prvním
stupni působnost Rady v řízení o sankcích podle
hlavy X. Odvolacím orgánem je Prezidium.

(5) Za výkon funkce člena disciplinárního vý-
boru náleží členu orgánu pouze náhrada výdajů.“.

177. V § 40 odst. 3 větě třetí se slovo „b)“ na-
hrazuje slovem „c)“.

178. V nadpisu hlavy VII se slova „orgány do-
hledu“ nahrazují slovy „příslušnými orgány“.

179. V § 41 odst. 2 větě šesté se slovo „jeho“
nahrazuje slovem „její“ a slovo „pracovníky“ se na-
hrazuje slovem „osoby“.

180. V § 41 odst. 2 se věta poslední nahrazuje
větou „Rada může umožnit osobám pověřeným pří-
slušným orgánem jiného členského státu být pří-
tomny šetření prováděného Radou.“.

181. V § 41 odst. 3 úvodní části ustanovení se
slova „umožnit zaměstnancům nebo jí vybraným
osobám příslušného orgánu“ nahrazují slovy „od-
mítnout umožnit zaměstnancům nebo osobám vy-
braným příslušným orgánem“.

182. V § 43 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ na-
hrazují slovy „na svých internetových stránkách“.

183. V § 43 odst. 1 písm. e) se slova „§ 24“ na-
hrazují slovy „§ 24b“.

184. V § 44 odst. 1 větě druhé se slova „je orgá-
nem subjektu veřejného zájmu a“ zrušují, za slovo
„má“ se vkládá slovo „nejméně“ a slova „stanovy
nebo jiný obdobný zakladatelský dokument“ se na-
hrazují slovy „zakladatelské právní jednání“.

185. V § 44 odst. 1 větě poslední se slova „Nej-
méně 1 člen“ nahrazují slovy „Většina členů“ a slova
„nezávislý na auditované osobě“ se nahrazují slovem
„nezávislá“.

186. V § 44 odst. 2 větě první se za slova „audit
z“ vkládá slovo „nevýkonných“ a slovo „dozorčího“
se nahrazuje slovem „kontrolního“.

187. V § 44 odst. 2 větě druhé se slovo „do-
zorčí“ nahrazuje slovem „kontrolní“.

188. V § 44 se odstavec 3 zrušuje.

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

189. V § 44 odst. 3 úvodní části ustanovení se
slova „statutárních nebo dozorčích“ nahrazují slovy
„řídicích nebo kontrolních“.
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190. V § 44 odst. 3 písmeno b) zní:

„b) sleduje účinnost vnitřní kontroly společnosti,
systému řízení rizik a vnitřního auditu, je-li
funkce vnitřního auditu zřízena,“.

191. V § 44 odst. 3 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „kontrolnímu orgánu s tím, že toto
doporučení řádně odůvodní“.

192. V § 44 se za odstavec 3 vkládá nový od-
stavec 4, který zní:

„(4) U subjektu veřejného zájmu navrhuje au-
ditorskou společnost nebo statutárního auditora vy-
konávajícího auditorskou činnost vlastním jménem
a na vlastní účet orgánu příslušnému určit auditora
kontrolní orgán; přitom zohlední doporučení vý-
boru pro audit. Navrhne-li kontrolní orgán jinou
auditorskou společnost nebo statutárního auditora
vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jmé-
nem a na vlastní účet než navrhovaného v doporučení
výboru pro audit, je takový návrh povinen orgánu
příslušnému určit auditora řádně odůvodnit, zejména
uvede, z jakých důvodů se odchýlil od doporučení
výboru pro audit.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako od-
stavce 5 až 7.

193. V § 44 odst. 6 úvodní části ustanovení se
slova „Pojišťovna, zajišťovna, penzijní fond“ nahra-
zují slovy „Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajiš-
ťovna“.

194. V § 44 odst. 6 písm. a) se slovo „jejíž“ na-
hrazuje slovy „která vydala investiční“, slovo „jsou“
se nahrazuje slovy „ , které byly“ a za slovo „na“ se
vkládá slovo „evropském“.

195. V § 44 odst. 6 písmeno b) zní:

„b) nejsou akciovou společností s monistickým sy-
stémem vnitřní struktury společnosti, kde před-
sedou správní rady je statutární ředitel,“.

196. V § 44 odst. 6 se za písmeno b) vkládá
nové písmeno c), které zní:

„c) kontrolní orgán má nejméně 3 členy a většina
jeho členů je nezávislá a má nejméně tříleté
praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo
povinného auditu a“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

197. V § 44 odstavec 7 zní:

„(7) Pokud subjekt veřejného zájmu uvedený

v odstavci 6 nezřídí výbor pro audit, vykonává čin-
nosti výboru pro audit jeho kontrolní orgán.“.

198. V § 44 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Subjekt veřejného zájmu zveřejní na svých
internetových stránkách seznam členů výboru pro
audit; u těchto osob uvede údaje, které se zapisují
u členů kontrolního orgánu do obchodního rej-
stříku. Pokud subjekt veřejného zájmu uvedený v od-
stavci 6 nemá zřízen výbor pro audit, zveřejní na
svých internetových stránkách, který orgán plní
funkce výboru pro audit, a jména osob, které jsou
jeho členy.“.

199. V § 45 odst. 1 písm. c) se slova „odst. 5“
zrušují.

200. V § 45 odst. 2 se slovo „dozorčímu“ na-
hrazuje slovem „kontrolnímu“.

201. V § 45 odst. 3 se slova „od zahájení pro-
vádění povinného auditu“ nahrazují slovy „ode dne
určení auditora podle § 17“.

202. V § 45 odst. 4 se slova „jménem auditorské
společnosti“ nahrazují slovy „pro auditorskou spo-
lečnost“ a věty druhá a třetí se zrušují.

203. Nadpis hlavy IX se nahrazuje nadpisem
„REGISTRACE A MEZINÁRODNÍ SPOLU-
PRÁCE“.

204. § 46 se včetně nadpisu zrušuje.

205. § 47 včetně nadpisu zní:

„§ 47

Registrace pro účely povinného auditu společnosti
se sídlem ve třetí zemi

(1) Komora zaregistruje v rejstříku auditora ze
třetí země, auditorskou osobu ze třetí země, auditora
z jiného členského státu, auditorskou osobu z jiného
členského státu a auditora, kteří předloží zprávu au-
ditora týkající se účetní závěrky a konsolidované
účetní závěrky společnosti se sídlem ve třetí zemi,
jejíž cenné papíry jsou k rozvahovému dni přijaty
k obchodování na regulovaném trhu, s výjimkou pří-
padu, kdy společnost vydává pouze dluhopisy nebo
jim obdobné cenné papíry představující právo na
splacení dlužné částky přijaté k obchodování na re-
gulovaném trhu a je-li jmenovitá hodnota takového
cenného papíru nejméně 50 000 EUR nebo v případě
dluhopisů se jmenovitou hodnotou vyjádřenou v jiné
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měně, která se ke dni jejich vydání rovná nejméně
částce odpovídající 50 000 EUR (dále jen „společnost
ze třetí země“). Pro přepočet jiné měny se použije
kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní
bankou k rozvahovému dni.

(2) Komora na žádost zaregistruje auditora ze
třetí země, pokud

a) jsou splněny požadavky rovnocenné požadav-
kům stanoveným v § 4 odst. 1 písm. a) až d)
a f),

b) fyzická osoba provádějící pro tuto osobu audit
účetní závěrky nebo konsolidované účetní zá-
věrky společnosti ze třetí země splňuje poža-
davky rovnocenné požadavkům stanoveným
v § 4 odst. 1 písm. a) až d) a f),

c) audit účetní závěrky nebo konsolidované účetní
závěrky společnosti ze třetí země je proveden
v souladu s auditorskými standardy podle § 18
a s požadavky stanovenými v § 14 a 16 nebo
s rovnocennými standardy a požadavky,

d) zveřejní na svých internetových stránkách vý-
roční zprávu o průhlednosti, která obsahuje in-
formace uvedené v § 43 nebo která splňuje rov-
nocenné požadavky na zveřejnění.

(3) Komora na žádost zaregistruje auditorskou
osobu ze třetí země, pokud

a) jsou splněny požadavky rovnocenné požadav-
kům stanoveným v § 5 odst. 1 písm. h),

b) většina členů jejího řídicího orgánu splňuje po-
žadavky rovnocenné požadavkům stanoveným
v § 4 odst. 1 písm. a) až d) a f) a § 5 odst. 1
písm. h),

c) fyzická osoba provádějící pro tuto osobu audit
účetní závěrky nebo konsolidované účetní zá-
věrky společnosti ze třetí země splňuje poža-
davky rovnocenné požadavkům stanoveným
v § 4 odst. 1 písm. a) až d) a f),

d) audit účetní závěrky nebo konsolidované účetní
závěrky společnosti ze třetí země je proveden
v souladu s auditorskými standardy podle § 18
a s požadavky stanovenými v § 14 a 16 nebo
s rovnocennými standardy a požadavky,

e) zveřejní na svých internetových stránkách vý-
roční zprávu o průhlednosti, která obsahuje in-
formace uvedené v § 43 nebo která splňuje rov-
nocenné požadavky na zveřejnění.

(4) Komora na žádost zaregistruje auditora z ji-

ného členského státu, splňuje-li požadavky uvedené
v odstavci 2 písm. b) až d) a auditorskou osobu z ji-
ného členského státu, splňuje-li požadavky uvedené
v odstavci 3 písm. b) až e).

(5) Na zaregistrované osoby podle odstavců 2
až 4 se vztahují ustanovení tohoto zákona upravující
veřejný dohled, kontrolu kvality a kárná a jiná opa-
tření. Pokud tyto osoby podléhají systému kontroly
kvality jiného členského státu nebo pokud tyto oso-
by podléhají systému kontroly kvality ve třetí zemi,
který byl vyhodnocen jako rovnocenný v souladu
s § 24, a kontrola kvality byla u této osoby prove-
dena v průběhu předcházejících 3 let, kontrola kva-
lity se nemusí provést.

(6) Předkládá-li zprávu auditora, týkající se
účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky spo-
lečnosti ze třetí země, auditor, písemně oznámí Ko-
moře splnění požadavků podle odstavce 2 písm. b)
a c), jde-li o statutárního auditora, nebo podle od-
stavce 3 písm. c) a d), jde-li o auditorskou společ-
nost, a zveřejní na svých internetových stránkách
výroční zprávu o průhlednosti, která obsahuje infor-
mace uvedené v § 43 nebo která splňuje rovnocenné
požadavky na zveřejnění.

(7) Pokud byla zpráva auditora týkající se
účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky
podle odstavce 1 vyhotovena osobou, která není za-
registrována u Komory podle odstavců 2 až 4 nebo
auditorem, který nesplnil požadavky podle od-
stavce 6, nelze tuto zprávu považovat za zprávu au-
ditora podle tohoto zákona.

(8) Rada hodnotí rovnocennost uvedenou v od-
stavci 2 písm. c) a v odstavci 3 písm. d), pokud
Evropská komise v této věci nerozhodla dříve. Rada
v této věci případně může spolupracovat s Komo-
rou.“.

206. V § 48 odst. 1 se slova „a 2“ nahrazují
slovy „až 4“, slova „uvedení auditoři nebo auditor-
ské osoby ze třetích zemí“ se nahrazují slovy „osoby
podle § 47 odst. 1“ a číslo „36“ se nahrazuje slovy
„hlavy VI“.

207. V § 48 odst. 2 a v § 49 odst. 3 a 5 se slovo
„Komise“ nahrazuje slovem „komise“.

208. V § 48 odst. 2 větě poslední se slova „mo-
hou dotčený auditor nebo auditorská osoba ze třetí
země pokračovat v provádění auditorské činnosti
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podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „lze postupo-
vat podle odstavce 1“ a slovo „jim“ se zrušuje.

209. V § 48 odst. 3 a v § 49 odst. 6 se slovo
„Komisi“ nahrazuje slovem „komisi“.

210. V § 48 odst. 3 písm. b) se slova „se sy-
stémy“ nahrazují slovy „s orgány“ a slovo „zajiště-
ní“ se zrušuje.

211. V § 49 odst. 2 písm. c) se slovo „zajištění“
zrušuje a číslo „36“ se nahrazuje slovy „v hlavě VI“.

212. V § 49 odst. 4 písm. c) se za slovo „do-
kumentům“ vkládají slova „v držení auditorů z této
třetí země nebo“.

213. V části první se za hlavu IX vkládá nová
hlava X, která včetně nadpisů zní:

„HLAVA X

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 49a

Přestupky

(1) Fyzická osoba se jako osoba, které zaniklo
auditorské oprávnění, dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 45 odst. 4 přijme v auditovaném sub-
jektu veřejného zájmu řídicí funkci před uplynutím
2 let poté, co provedla povinný audit nebo přestala
pracovat, byla odvolána nebo odstoupila jako statu-
tární auditor nebo klíčový auditorský partner z pro-
vádění auditorské zakázky.

(2) Kontrolor kvality se dopustí přestupku tím,
že v prohlášení o splnění požadavků stanovených
v § 24b odst. 1 uvede nepravdivé informace.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1,

b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.

§ 49b

Správní delikty Komory

(1) Komora se dopustí správního deliktu tím,
že

a) vede rejstřík v rozporu s § 11 odst. 1 až 6 nebo
§ 12 až 12d,

b) organizuje, řídí nebo provozuje systém kon-
troly kvality v rozporu s § 24 odst. 2 nebo 3,

c) provede kontrolu kvality v rozporu s § 24b
odst. 1,

d) v rozporu s § 24 odst. 5 nepředloží plán kontrol
kvality ke schválení Radě,

e) nevydá souhrnnou zprávu o kontrole kvality
podle § 24 odst. 6,

f) neprovede kontrolu kvality nařízenou Radou
podle § 38 odst. 2 písm. i),

g) neprojedná s Radou vnitřní předpisy Komory,
etický kodex nebo auditorské standardy před
jejich vydáním podle § 31 odst. 2 písm. c),

h) neposkytne Radě dokumenty a informace podle
§ 31 odst. 3, nebo

i) znemožní výkon veřejného dohledu nebo
spolupráci s příslušnými orgány v ostatních
členských státech a třetích zemích neposkytnu-
tím potřebné součinnosti Radě podle § 31
odst. 4.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta do
300 000 Kč.

§ 49c

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Komora za správní delikt neodpovídá, jest-
liže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti
zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k zá-
važnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho
spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž
byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jest-
liže o něm správní orgán nezahájil řízení do 1 roku
ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do
3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona pro-
jednává Rada.

(5) Příjem z pokut je příjmem Rady.“.

Dosavadní hlava X se označuje jako hlava XI.

214. V § 50 se slova „§ 6 odst. 6“ nahrazují
slovy „§ 7 odst. 3“, slova „§ 7 odst. 4 a 6“ se na-
hrazují slovy „§ 7a odst. 2, § 7b odst. 1 a 4“, slova
„§ 8 odst. 6“ se nahrazují slovy „§ 8 odst. 3, 6 a 7“,
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slovo „j)“ se nahrazuje slovem „l)“, slova „§ 46“ se
nahrazují slovy „§ 10a“, za číslo „47“ se vkládají
slova „odst. 2 a 3“ a na konci textu odstavce se do-
plňují slova „ ; s výjimkou exekuce pokut uložených
podle § 49a a 49b“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení zahájená podle zákona č. 93/2009 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona, a do tohoto dne neskončená, se do-
končí podle dosavadních právních předpisů.

2. Lhůty upravené v § 8 odst. 3, § 25 odst. 5
a v § 27 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které
započaly běžet do dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se posuzují podle dosavadních právních před-
pisů.

3. Seznam auditorů a seznam asistentů auditora
vedený Komorou auditorů České republiky podle
§ 11 a podle § 30 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se
považuje za rejstřík auditorů podle § 11 zákona
č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

4. Číslo auditorského oprávnění podle § 12
odst. 1 písm. b) a § 12 odst. 2 písm. e) zákona
č. 93/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se považuje za evidenční
číslo podle § 12 písm. d) a § 12a písm. g) zákona
č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

5. Komora auditorů České republiky do 12 mě-
síců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve
spolupráci se správcem příslušného registru zabez-
pečí přístup do základního registru obyvatel, agen-
dového informačního systému evidence obyvatel
a agendového informačního systému cizinců v sou-
ladu s § 12e zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Žadatel, který žádá o vydání auditorského
oprávnění podle zákona č. 93/2009 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
v době 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, dokládá splnění požadavku uvedeného v § 4
odst. 1 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

výpisem z příslušného registru obsahujícím daný re-
ferenční údaj.

7. Dočasný zákaz výkonu auditorské činnosti
podle § 6 odst. 1 písm. a) až c) a písm. f) a podle
§ 6 odst. 3 písm. a) a c) zákona č. 93/2009 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se považuje za zákaz výkonu auditorské čin-
nosti podle § 7 odst. 1 písm. a) až c), § 7 odst. 3
písm. a) nebo § 7 odst. 2 písm. a) a d) a podle § 7
odst. 3 písm. a) zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Dočasný zákaz výkonu auditorské činnosti
podle § 6 odst. 1 písm. d) a e) a podle § 6 odst. 3
písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se po-
važuje za pozastavení výkonu auditorské činnosti
podle § 6 odst. 1 až 4 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Dočasný zákaz výkonu auditorské činnosti
podle § 6 odst. 1 písm. g) a podle § 6 odst. 3 písm. d)
zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za zánik
oprávnění k výkonu auditorské činnosti podle § 7b
odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Trvalý zákaz výkonu auditorské činnosti
podle § 7 odst. 1 písm. a) a podle § 7 odst. 2 písm. a)
zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za
trvalý zákaz výkonu auditorské činnosti podle § 7a
odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

11. Trvalý zákaz výkonu auditorské činnosti
podle § 7 odst. 1 písm. b) a d) a podle § 7 odst. 2
písm. b) a d) zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
považuje za zákaz výkonu auditorské činnosti podle
§ 7 odst. 1 písm. d), § 7 odst. 2 písm. b) a podle § 7
odst. 3 písm. b) a d) zákona č. 93/2009 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

12. Trvalý zákaz výkonu auditorské činnosti
podle § 7 odst. 1 písm. c) a podle § 7 odst. 2 písm. c)
zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za zá-
kaz výkonu auditorské činnosti podle § 7 odst. 3
písm. a) a c) zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
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13. Trvalý zákaz výkonu auditorské činnosti
podle § 7 odst. 1 písm. e) a podle § 7 odst. 2 písm. e)
zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za zánik
oprávnění k výkonu auditorské činnosti podle § 7b
odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

14. Kárné opatření dočasného zákazu výkonu
auditorské činnosti podle zákona č. 93/2009 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se považuje za kárné opatření zákazu vý-
konu auditorské činnosti podle zákona č. 93/2009
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

15. Subjekt veřejného zájmu, který nesplňuje
požadavky podle § 44 odst. 1 zákona č. 93/2009
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, je povinen splnit požadavek uvedený
v § 44 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do
12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

16. Vnitřní předpisy a stanovy Komory audi-

torů České republiky vydané podle zákona č. 93/
/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, které nejsou v souladu se zá-
konem č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, je Komora auditorů
České republiky povinna uvést do souladu do
12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

17. Vnitřní předpisy a statut Rady pro veřejný
dohled nad auditem vydané podle zákona č. 93/2009
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, které nejsou v souladu se zákonem
č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, je Rada pro veřejný dohled
nad auditem povinna uvést do souladu do 12 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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335

ZÁKON

ze dne 9. prosince 2014,

kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,
ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994
Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb.,
zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zá-
kona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona
č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona
č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona
č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona
č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona
č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona
č. 216/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona
č. 217/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona
č. 303/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona
č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona
č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona
č. 167/2013 Sb. a zákona č. 293/2013 Sb., se mění
takto:

1. V § 11 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:

„u) spolek, odborová organizace, mezinárodní od-
borová organizace, organizace zaměstnavatelů
a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a je-
jich pobočné organizace, nadace, nadační fond,
ústav a obecně prospěšná společnost ve věcech
veřejného rejstříku.“.

2. V příloze položce 11 bodě 1 se písmeno b)
zrušuje.

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

3. V příloze položce 11 bodě 1 písm. b) se slova
„nebo spolku“ zrušují.

4. V příloze položce 11 bodě 1 se písmeno c)
zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

5. V příloze položce 11 bodě 2 se slova „pís-
men d) a e)“ nahrazují slovy „písmene c)“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení a pozbývá platnosti posledním dnem 18. mě-
síce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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336

ZÁKON

ze dne 9. prosince 2014,

kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o investičních společnostech
a investičních fondech

Čl. I

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společ-
nostech a investičních fondech, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 větě druhé se
slova „ve znění směrnice“ nahrazují slovy „ve znění
směrnic“, na konci textu věty druhé se doplňují slova
„a 2013/14/EU“, na konci textu věty poslední se do-
plňují slova „ , ve znění směrnice Evropského par-
lamentu a Rady 2013/14/EU“ a na konci poznámky
pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňuje
věta „Čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2012/30/EU ze dne 25. října 2012 o koordi-
naci ochranných opatření, která jsou na ochranu zá-
jmů společníků a třetích osob vyžadována v člen-
ských státech od společností ve smyslu čl. 54 dru-
hého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské
unie při zakládání akciových společností a při udržo-
vání a změně jejich základního kapitálu, za účelem
dosažení rovnocennosti těchto opatření (přepraco-
vané znění).“.

2. V poznámce pod čarou č. 2 věty třetí až sed-
má se nahrazují větami:

„Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se do-
plňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady
2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné pod-
mínky provozování činnosti, depozitáře, pákový
efekt, transparentnost a dohled.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských
fondech rizikového kapitálu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských

fondech sociálního podnikání.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 447/2013 ze dne
15. května 2013, kterým se stanoví postup pro
správce alternativních investičních fondů, kteří se
rozhodnou, že se na ně bude vztahovat směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 448/2013 ze dne
15. května 2013, kterým se stanoví postup pro určení
referenčního členského státu mimounijního správce
alternativních investičních fondů podle směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU.“.

3. V § 2 písmeno a) zní:

„a) ve shromažďování

1. peněžních prostředků, jehož hlavním účelem
je financování vlastní výroby, obchodu, vý-
zkumu nebo poskytování vlastních služeb,
jiných než finančních, a na další správu takto
shromážděných peněžních prostředků nebo
majetku nabytého za tyto peněžní pro-
středky, nebo

2. penězi ocenitelných věcí, jehož hlavním úče-
lem je provozování vlastní výroby, vlastního
obchodu, výzkumu nebo poskytování vlast-
ních služeb, jiných než finančních, a na další
správu takto shromážděných penězi oceni-
telných věcí nebo majetku nabytého za tyto
penězi ocenitelné věci,“.

4. V § 2 se na konci písmene b) doplňuje slovo
„nebo“ a písmena c) a d) se zrušují.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno c).

5. Na konci textu § 2 se tečka nahrazuje čárkou
a doplňuje se závěrečná část ustanovení „nestanoví-li
tento zákon dále jinak (§ 98 odst. 3).“.

6. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

„§ 2a

Tento zákon se nevztahuje také na činnost spo-
čívající
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a) ve shromažďování peněžních prostředků nebo
penězi ocenitelných věcí od členů rodiny za
účelem jejich společného investování a na další
správu takto shromážděných peněžních pro-
středků nebo penězi ocenitelných věcí nebo ma-
jetku nabytého za tyto peněžní prostředky nebo
penězi ocenitelné věci (family office vehicle),
nebo

b) ve shromažďování peněžních prostředků nebo
penězi ocenitelných věcí za účelem jejich spo-
lečného investování, a na další správu takto
shromážděných peněžních prostředků nebo pe-
nězi ocenitelných věcí nebo majetku nabytého
za tyto peněžní prostředky nebo penězi oceni-
telné věci, je-li investorem výlučně osoba, která
spolu s tím, kdo tuto činnost provádí, tvoří
koncern,

ledaže ten, kdo tuto činnost provádí, je zapsán v se-
znamu vedeném Českou národní bankou podle
§ 596 písm. f), nebo tuto činnost provádí jako ob-
hospodařovatel investičního fondu, jakož i stanoví-li
tento zákon dále jinak (§ 98 odst. 3).“.

7. V § 6 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ ; tím není dotčen § 9 odst. 1“ a na konci
odstavce 1 se doplňuje věta „Každý investiční fond
může mít pouze jednoho obhospodařovatele.“.

8. V § 6 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Všechny podfondy jednoho investičního
fondu musí mít téhož obhospodařovatele.

(3) Obhospodařování investičního fondu nebo
zahraničního investičního fondu zahrnuje i obhospo-
dařování jeho podfondů nebo srovnatelných zaří-
zení. Tam, kde tento zákon používá pojem „obhos-
podařování investičního fondu nebo zahraničního
investičního fondu“, rozumí se jím i obhospodařo-
vání jeho podfondů nebo srovnatelných zařízení.
Tam, kde tento zákon používá pojem „obhospoda-
řovatel investičního fondu nebo zahraničního inves-
tičního fondu“, rozumí se jím i obhospodařovatel
jeho podfondů nebo srovnatelných zařízení.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

9. V § 9 odst. 1 se na konci textu věty první
a druhé doplňují slova „prostřednictvím této osoby“.

10. V § 9 odst. 3 písm. a) se za slovo „inves-
torů,“ vkládají slova „má-li se stát fondem kvalifiko-
vaných investorů,“.

11. V § 11 se na konci textu odstavce 5 doplňují
slova „ , nebo některé z činností, které zahrnuje ob-
hospodařování nebo administrace investičního fondu
nebo zahraničního investičního fondu“.

12. V § 11 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„K provádění jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje
obhospodařování nebo administrace investičního
fondu nebo zahraničního investičního fondu, inves-
tiční společností nebo zahraniční osobou s povolením
podle § 481, která není srovnatelná se samosprávným
investičním fondem, pro toho, kdo dodržuje pravidla
obezřetnosti, která jsou srovnatelná s pravidly obe-
zřetnosti podle práva Evropské unie, a podléhá do-
hledu orgánu dohledu, se jiné oprávnění nevyža-
duje.“.

13. V § 15 odstavec 2 zní:

„(2) O správu majetku podle odstavce 1 věty
první jde, má-li v České republice bydliště nebo sídlo
ten, kdo jej spravuje nebo hodlá spravovat.“.

14. V § 15 odst. 3, § 17 odst. 6, § 108 odst. 2,
§ 272 odst. 5, § 273 odst. 2 a 3, § 282 a v § 651
odst. 3 se slova „osvědčí právní“ nahrazují slovy
„na tom má oprávněný“.

15. V § 15 odst. 3 větě první se za slovo
„fondu“ vkládají slova „nebo jiného zařízení“ a za
slova „o svěřenského“ se vkládají slova „nebo ji-
ného“.

16. V § 15 odst. 3 větě druhé se slovo „svěřen-
skému“ zrušuje.

17. Poznámka pod čarou č. 6 zní:

„6) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/
/2013.“.

18. V § 16 odst. 3 se slova „Způsob určení“ na-
hrazují slovy „Jak se určí“.

19. V § 17 se odstavec 2 zrušuje.

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

20. V § 17 odst. 2 až 4 se slova „nebo 2“ zru-
šují.

21. V § 17 odst. 2 větě druhé se slova „odsta-
vec 4“ nahrazují slovy „ode dne, kdy překročila roz-
hodný limit, odstavec 3“.
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22. V § 17 odst. 4 větě druhé se slova „4 věta
první“ nahrazují číslem „3“.

23. V § 17 odst. 5 větě první se číslo „5“ na-
hrazuje číslem „4“ a číslo „4“ se nahrazuje čís-
lem „3“.

24. V § 20 odst. 3 se slovo „a“ za slovem „uce-
lený“ nahrazuje čárkou.

25. V § 20 odst. 5 a v § 47 odst. 5 se slova „po-
žadavky na kvalitativní kritéria řídicího a kontrolního
systému“ nahrazují slovy „kvalitativní požadavky na
řídicí a kontrolní systém“.

26. V § 21 odst. 4 se za slovo „osoby“ vkládají
slova „(§ 624)“.

27. V § 22 odst. 6 se slova „požadavky na kva-
litativní kritéria postupů, pravidel a zásad uvedených
v odstavci 2 a povinností uvedených“ nahrazují
slovy „kvalitativní požadavky na postupy, pravidla
a zásady uvedené v odstavci 2 a povinnosti uve-
dené“.

28. V § 25 odst. 1 písmeno f) zní:

„f) u koho nemůže dojít ke střetu zájmů mezi ním
a obhospodařovatelem nebo mezi ním a společ-
nými zájmy investorů dotčeného fondu.“.

29. V § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 3, § 53
odst. 1 písm. c) a v § 53 odst. 3 se slovo „až“ na-
hrazuje slovem „a“.

30. V § 33 odst. 1 písm. b) se slova „zákonem
upravujícím podnikání na kapitálovém trhu“ zrušují.

31. V § 34 odst. 4 písm. e) a g) se slovo „ne-
byly“ nahrazuje slovem „nebyly-li“.

32. V § 38 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slovo „vždy“ zrušuje.

33. V § 38 odst. 1 písm. b) se slovo „zajišťo-
vání“ nahrazuje slovem „poskytování“.

34. V § 38 odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „a vnitřní audit“.

35. V § 38 odst. 1 písm. g) se slovo „zajišťo-
vání“ zrušuje.

36. V § 38 odst. 1 se na konci textu písmene h)
doplňují slova „a, obhospodařuje-li administrátor
jako obhospodařovatel tento fond, úschova cenných
papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných
papírů vydávaných tímto fondem“.

37. V § 38 odst. 1 písm. j) se za slovo „vydá-
vání“ vkládá slovo „ , výměny“ a na konci textu
písmene j) se doplňují slova „a, obhospodařuje-li ad-
ministrátor jako obhospodařovatel tento fond, nabí-
zení investic do tohoto fondu“.

38. V § 38 odst. 1 písm. o) se za slovo „doku-
mentů“ vkládá slovo „ , zejména“.

39. V § 38 odst. 1 písm. s) se slovo „zajišťo-
vání“ nahrazuje slovy „vykonávání nebo obstará-
vání“.

40. V § 38 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slovo „dále“ zrušuje.

41. V § 38 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Činnosti uvedené v odstavci 1 písm. c) a p)
vykonává administrátor investičního fondu nebo za-
hraničního investičního fondu ve vztahu k tomuto
fondu jen, je-li to ujednáno ve smlouvě o adminis-
traci.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.

42. V § 39 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„K provádění jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje
administrace investičního fondu nebo zahraničního
investičního fondu, administrátorem investičního
fondu nebo zahraničního investičního fondu pro
toho, kdo dodržuje pravidla obezřetnosti, která jsou
srovnatelná s pravidly obezřetnosti podle práva
Evropské unie, a podléhá dohledu orgánu dohledu,
se jiné oprávnění nevyžaduje; tím nejsou dotčeny
odstavce 3 a 4.“.

43. V § 39 odst. 3 a 4, § 485 odst. 1 písm. d)
úvodní části ustanovení, § 554 odst. 1 písm. c)
a v § 599 odst. 1 písm. j) se slova „pro jiného“ zru-
šují.

44. V § 39 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „nebo povolení vykonávat činnost podle § 11
odst. 1 písm. e)“.

45. V § 39 odst. 5 se slovo „Výkon“ nahrazuje
slovy „Pro výkon“ a slova „nepovažuje za výkon
těchto činností pro jiného“ se nahrazují slovy „po-
volení podle odstavce 3 nebo 4 nevyžaduje“.

46. V § 39 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ten, kdo je oprávněn provádět adminis-
traci speciálních fondů, může vykonávat i jednotlivé
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činnosti, které zahrnuje administrace standardních
fondů nebo srovnatelných zahraničních investičních
fondů.“.

47. V § 40 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Každý investiční fond může mít pouze jednoho
administrátora.“.

48. V § 42 odst. 1 se slova „standardního fondu
nebo srovnatelného“ nahrazují slovy „investičního
fondu nebo“.

49. V § 47 odst. 1 písm. b) se za slovo „orgánů“
vkládá slovo „tohoto“ a čárka za slovem „pravo-
mocí“ se nahrazuje středníkem.

50. V § 47 odst. 2 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „podílníkům, společníkům nebo ob-
myšleným tohoto fondu“.

51. V § 47 odst. 2 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „a vedení účetnictví tohoto adminis-
trátora“.

52. V § 48 odst. 2 se slova „provádí adminis-
traci tohoto fondu“ nahrazují slovy „vykonává čin-
nost“, slova „měly znalosti“ se nahrazují slovy „aby
měly dostatečné znalosti“, slovo „plnění“ se nahra-
zuje slovy „řádný výkon“ a slova „aby měly“ se
zrušují.

53. V § 49 odst. 1 písm. b) se slova „investiční-
ho fondu nebo zahraničního investičního fondu, je-
hož administraci provádí“ nahrazují slovy „tohoto
fondu“.

54. V § 49 odst. 3 se na konci písmene h) slovo
„a“ zrušuje, na konci odstavce 3 se tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) dodržuje § 1843 občanského zákoníku stanovu-
jící informační povinnosti v souvislosti s uzaví-
ráním smlouvy o finančních službách.“.

55. V § 49 odst. 4 se slova „požadavky na kva-
litativní kritéria postupů, pravidel a zásad uvedených
v odstavci 2 a povinností uvedených“ nahrazují
slovy „kvalitativní požadavky na postupy a pravidla
uvedené v odstavci 2 a povinnosti uvedené“.

56. V § 50 odst. 1 písm. c) se slovo „jeho“ na-
hrazuje slovem „jejich“ a slovo „dokumentem“ se
nahrazuje slovem „dokumentu“.

57. V § 50 odst. 1 písm. e) a f) se slovo „ob-
hospodařovatel“ nahrazuje slovem „administrátor“.

58. V § 50 odst. 1 se na konci textu písmene e)
slovo „a“ zrušuje, na konci textu písmene f) se tečka
nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se nové písme-
no g), které zní:

„g) statut nebo srovnatelný dokument tohoto
fondu vymezuje tuto činnost jako činnost, je-
jímž výkonem lze pověřit jiného.“.

59. V § 50 odst. 1 písm. f) se slova „pověření
jiného výkonem této činnosti“ nahrazují slovy „toto
pověření“.

60. V § 50 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

61. V § 51 odst. 1 se slova „jinou osobu“ na-
hrazují slovem „jiného“.

62. V § 51 odst. 2 se slova „určité činnosti, kte-
rou zahrnuje administrace investičního fondu nebo
zahraničního investičního fondu,“ nahrazují slovy
„jednotlivé činnosti podle odstavce 1“.

63. V § 54 odst. 1 písm. a) se slova „papírů a“
nahrazují slovy „papírů převzatých do úschovy a“.

64. V poznámce pod čarou č. 7 se slova
„o evropských fondech rizikového kapitálu“ nahra-
zují slovy „(EU) č. 345/2013“.

65. V § 60 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slovo „právnická“ zrušuje.

66. V § 60 odst. 1 písm. a) se slova „ , umož-
ňuje-li to jeho povaha“ zrušují.

67. V § 60 odst. 1 písm. c) se slova „ , umož-
ňuje-li to jeho povaha, nebo“ nahrazují slovem „a“.

68. V § 62 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Depozitář plní povinnosti plynoucí mu
z tohoto zákona nebo z depozitářské smlouvy způ-
sobem, který odpovídá povaze, rozsahu a složitosti
jím vykonávaných činností.“.

69. V § 63 se slova „poskytnout jako finanční
kolaterál nebo srovnatelné zajištění podle práva ci-
zího státu anebo jiné zajištění investiční nástroje,
které mu byly poskytnuty z majetku tohoto fondu
jako finanční kolaterál nebo srovnatelné zajištění po-
dle práva cizího státu anebo jiné zajištění“ nahrazují
slovy „použít jeho majetek, který má v opatrování
nebo v úschově pro účely vlastní nebo jiné osoby“.

70. V § 71 odst. 1 se na konci textu písmene a)
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doplňují slova „ , přičemž odstavec 3 se v tomto pří-
padě nepoužije“.

71. V § 71 odst. 1 písm. b), § 612 odst. 1
písm. j), § 612 odst. 2 písm. b) a v § 669 písm. b)
se slovo „fyzicky“ zrušuje.

72. V § 71 odst. 1 písm. b) a v § 669 písm. b) se
za slovo „úschově“ vkládají slova „investiční nástroje
a ostatní“.

73. V § 71 odst. 2 se za slovo „podpůrce“ vklá-
dají slova „(prime broker)“.

74. V § 73 odst. 1 písm. e) a v § 670 odst. 1
písm. e) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

75. V § 73 odst. 1 a v § 670 odst. 1 písmeno f)
zní:

„f) jsou prováděny příkazy obhospodařovatele
směrující k nabytí nebo zcizení majetkových
hodnot v majetku tohoto fondu, přičemž po-
stačí, jestliže depozitář kontroluje, jak byly tyto
příkazy provedeny, je-li pro tento způsob kon-
troly důvod zvláštního zřetele hodný; jak byly
příkazy provedeny, kontroluje depozitář dále,
jde-li o příkazy týkající se

1. obchodu v hodnotě nepřevyšující částku
500 000 Kč a souhrnnou denní hodnotu od-
povídající 0,1 % hodnoty majetku tohoto
fondu,

2. obchodu uzavřeného na trhu uvedeném v § 3
odst. 1 písm. a) nařízení vlády upravujícího
investování investičních fondů a techniky
k jejich obhospodařování, nebo

3. obchodu s cenným papírem nebo zaknihova-
ným cenným papírem vydaným fondem ko-
lektivního investování nebo srovnatelným
zahraničním investičním fondem.“.

76. V § 75 odst. 2 se číslo „80“ nahrazuje čís-
lem „81“.

77. V § 77 odst. 1 písm. d) se slova „depozitář
a“ nahrazují slovy „depozitář nebo“.

78. V § 78 odst. 1 písm. b) se slova „tohoto
fondu“ nahrazují slovy „zákazníků depozitáře“
a slova „tomuto fondu“ se nahrazují slovy „zákazní-
kům depozitáře“.

79. V § 81 odst. 1 se za slova „§ 71 odst. 1
písm. a)“ vkládají slova „části věty před středníkem“

a za slovo „úschově“ se vkládají slova „investičních
nástrojů“.

80. V § 83 odst. 1 se za slovy „§ 72 odst. 5“
slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „§ 73 odst. 4“
se vkládají slova „a § 74 odst. 4“.

81. V § 94 odst. 1 se slova „práva Evropské
unie“ nahrazují slovy „směrnice Evropského parla-
mentu a Rady upravující koordinaci předpisů v ob-
lasti kolektivního investování4)“.

82. V § 94 odst. 2 se slova „práva Evropské
unie a jako takový není“ nahrazují slovy „směrnice
uvedené v odstavci 1 a není jako standardní fond“.

83. V § 95 odst. 1 písm. a), b) a c) bodě 2 se za
slovo „strategie“ vkládají slova „ , založené zpravidla
na principu rozložení rizika,“.

84. V poznámce pod čarou č. 9 se slova
„o evropských fondech sociálního podnikání“ na-
hrazují slovy „(EU) č. 346/2013“.

85. V § 96 úvodní části ustanovení se za slovo
„též“ vkládají slova „investiční fond, který je“.

86. V § 96 písm. a) a b) se slova „kvalifikovaný
fond“ nahrazují slovy „kvalifikovaným fondem“.

87. V § 97 písm. b) se za slova „srovnatelné s“
vkládají slova „investičním fondem, který je“.

88. V § 98 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na
případ, kdy se shromažďuje výlučně od osob uvede-
ných v § 2a odst. 1 zákona upravujícího podnikání
na kapitálovém trhu.

(3) Odstavec 1 není § 2 písm. b) a c) a § 2a do-
tčen.“.

89. V § 100 odst. 2 se slova „investičním fon-
dem“ nahrazují slovy „fondem kolektivního investo-
vání“.

90. V § 101 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Fondem kvalifikovaných investorů inves-
tujícím jako fond peněžního trhu nebo jako krátko-
dobý fond peněžního trhu však může být pouze ote-
vřený podílový fond nebo akciová společnost s pro-
měnným základním kapitálem.“.

91. V § 113 odst. 1 písm. a) se slovo „c)“ na-
hrazuje slovem „d)“.
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92. V § 117 se na konci odstavce 2 doplňuje
věta „V rubopisu listinného podílového listu se
uvede identifikace nabyvatele.“.

93. V § 120 odst. 1 se slova „se zvláštními
právy“ zrušují.

94. V § 121 úvodní části ustanovení se slova
„obhospodařovatele podílového fondu nebo“ zru-
šují.

95. V § 121 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Řízení uvedené v odstavci 1 je řízením po-
dle § 83 odst. 2 písm. d) občanského soudního řádu.

(3) Účastníky řízení jsou navrhovatel, obhos-
podařovatel tohoto podílového fondu a ten, jehož
název, příznačný prvek názvu nebo jméno obsahuje
označení tohoto podílového fondu.“.

96. V § 130 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) U otevřeného podílového fondu, který in-
vestuje jako fond peněžního trhu nebo jako krátko-
dobý fond peněžního trhu, se vydávají podílové listy
každý pracovní den.“.

97. V § 132 odst. 1 se vkládá nové písmeno a),
které zní:

„a) 3 pracovních dnů, jde-li o otevřený podílový
fond, který investuje jako fond peněžního trhu
nebo jako krátkodobý fond peněžního trhu,“.

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

98. V § 132 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

99. V § 147 odst. 1 se za číslo „121“ vkládají
slova „odst. 1“, slovo „odkoupil“ se nahrazuje slo-
vem „koupil“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta
„Obhospodařovatel od oprávněného vlastníka koupí
podílový list do 15 pracovních dnů ode dne, kdy mu
došel návrh na uzavření smlouvy.“.

100. V § 147 odst. 2 se slova „vzniká oprávně-
nému vlastníkovi podílových listů právo navrhnout
obhospodařovateli“ nahrazují slovy „může se opráv-
něný vlastník podílových listů domáhat“ a slova „za
přiměřené protiplnění na účet podílového fondu
a obhospodařovateli vzniká povinnost takový návrh
přijmout“ se nahrazují slovy „u soudu nebo poža-
dovat náhradu újmy, a to nejpozději ve lhůtě 6 mě-

síců ode dne, kdy došel obhospodařovateli návrh na
uzavření smlouvy podle odstavce 1“.

101. V § 147 se odstavec 3 zrušuje.

102. V § 150 odst. 1 se slovo „vytvořený“ zru-
šuje.

103. V § 150 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ustanovení § 1454 občanského zákoníku
se pro investiční fond jako svěřenský fond nepou-
žije.“.

104. V § 154 se za odstavec 2 vkládají nové od-
stavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Statutárnímu řediteli akciové společnosti
s proměnným základním kapitálem, která je investič-
ním fondem podle § 9 odst. 1, přísluší obchodní ve-
dení v plném rozsahu. Pouze její statutární ředitel též
určuje základní zaměření obchodního vedení.

(4) Do působnosti valné hromady akciové spo-
lečnosti s proměnným základním kapitálem náleží
volba a odvolání statutárního ředitele, jakož i schvá-
lení jeho smlouvy o výkonu funkce včetně jejích
změn.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

105. V § 154 odst. 5 větě první se za slovo
„zmocněnec“ vkládají slova „nebo pověření zmoc-
něnci“.

106. V § 156 odst. 1 písm. g) se slova „nejnižší
výše základního kapitálu pro účely pozastavení od-
kupování investičních akcií a“ zrušují.

107. V § 158 odst. 2 se slovo „základní“ nahra-
zuje slovem „základním“.

108. V § 163 odst. 1 se slova „Upisovat inves-
tiční akcie lze jen“ nahrazují slovy „Investiční akcie
se upisují“.

109. V § 163 se odstavec 4 zrušuje.

110. V § 170 odst. 1 se slova „podíly společ-
níků, kteří ručí za její dluhy omezeně, jsou předsta-
vovány investiční listy“ nahrazují slovy „alespoň je-
den společník za její dluhy neručí“ a na konci od-
stavce se doplňuje věta „Podíly komanditistů ko-
manditní společnosti na investiční listy jsou
představovány investičními listy.“.

111. V § 170 se za odstavec 1 vkládá nový od-
stavec 2, který zní:

Sbírka zákonů č. 336 / 2014Strana 4272 Částka 131



„(2) Obchodní firma obsahuje označení „ko-
manditní společnost na investiční listy“, které může
být nahrazeno zkratkou „kom. spol. na invest. listy“
nebo „k. s. i. l.“.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

112. V nadpise § 171 a v § 171 odst. 1 až 3 se
slova „investičních listů“ nahrazují slovem „podílů“.

113. V § 171 odst. 2 větě druhé se slova „může
společnost vydat investiční list pro každý podíl“ na-
hrazují slovy „vydá společnost investiční list pro
každý podíl, nebo vydá hromadný investiční list;
společenská smlouva obsahuje také označení inves-
tičního listu, kterým je podíl představován“.

114. V § 171 odst. 4 se slovo „Do“ nahrazuje
slovy „Upravuje-li společenská smlouva různé
druhy podílů do“ a na konci odstavce se doplňují
věty „Soud, který vede obchodní rejstřík, znepří-
stupní veřejnosti i údaje o komanditistech obsažené
ve společenské smlouvě komanditní společnosti na
investiční listy založené do sbírky listin. Kromě pří-
padů stanovených zvláštním právním předpisem
může opis společenské smlouvy včetně údajů o ko-
manditistech obdržet jen ten, kdo na tom má opráv-
něný zájem.“.

115. V § 172 odst. 1 se v úvodní části slovo
„listinný“ zrušuje, na konci textu písmene d) se do-
plňují slova „a splacenou část tohoto vkladu k datu
emise investičního listu a“ a písmeno e) se zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

116. V § 172 odstavec 2 zní:

„(2) Investiční list nelze vydat jako zakniho-
vaný cenný papír.“.

117. V § 172 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Při předložení investičního listu na něm
komanditní společnost na investiční listy vyznačí ak-
tuální výši splacené části vkladu, liší-li se od údaje
podle odstavce 1 písm. d).“.

118. § 174 zní:

„§ 174

(1) Společenská smlouva komanditní společ-
nosti na investiční listy může převoditelnost inves-
tičních listů omezit, nikoli však vyloučit.

(2) Pro převod investičního listu se použije ob-

dobně také § 210 zákona upravujícího právní po-
měry obchodních společností a družstev.“.

119. § 175 zní:

„§ 175

(1) Má-li komanditista nebo jiná osoba povin-
nost odevzdat investiční list komanditní společnosti
na investiční listy, odevzdá jej ve lhůtě určené spo-
lečenskou smlouvou, jinak ve lhůtě, kterou k tomu
v písemné výzvě určil komplementář nebo likvidá-
tor.

(2) Investiční listy, které nebyly odevzdány ve
lhůtě podle odstavce 1, komplementář nebo likvidá-
tor prohlásí za neplatné. Prohlášení neplatnosti in-
vestičních listů se uveřejní na internetových strán-
kách společnosti.“.

120. V § 178 odst. 1 se čárka za slovem „nebo“
zrušuje.

121. V § 181 odst. 1 se slova „však pro důvody
uvedené“ nahrazují slovy „z důvodů, které jsou uve-
deny“.

122. V § 181 odstavec 4 zní:

„(4) Vyloučení komplementáře je účinné vstu-
pem jiného komplementáře do komanditní společ-
nosti na investiční listy. Nevstoupí-li změnou spole-
čenské smlouvy vstupující komplementář do koman-
ditní společnosti na investiční listy ve lhůtě určené
v rozhodnutí o vyloučení komplementáře, nejpoz-
ději však do 3 měsíců ode dne přijetí tohoto rozhod-
nutí, vstoupí komanditní společnost na investiční
listy uplynutím takové doby do likvidace. Ke vstupu
jiného komplementáře se souhlas vyloučeného kom-
plementáře nevyžaduje.“.

123. § 182 zní:

„§ 182

(1) Nevyplývá-li ze společenské smlouvy něco
jiného, důvodem pro zrušení komanditní společnosti
na investiční listy není zánik účasti komanditisty ve
společnosti.

(2) Smrtí nebo zánikem komanditisty přechází
jeho podíl v komanditní společnosti na investiční
listy na dědice nebo právního nástupce. Společenská
smlouva může přechod investičního listu zakázat
nebo omezit.
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(3) Komanditista nemůže z komanditní společ-
nosti na investiční listy vystoupit ani svou účast zru-
šit výpovědí, ledaže společenská smlouva určí jinak.

(4) Vystoupení komplementáře je účinné vstu-
pem jiného komplementáře do komanditní společ-
nosti na investiční listy; to platí i pro výpověď kom-
plementáře. Vystoupivší komplementář a komple-
mentář, který zrušil svou účast výpovědí, má k vstu-
pujícímu komplementáři stejné povinnosti, jaké má
vyloučený komplementář.“.

124. Za § 182 se vkládá nový § 182a, který
včetně nadpisu zní:

„§ 182a

Odevzdání investičního listu

(1) Bez zbytečného odkladu po zániku účasti
komanditisty ve společnosti bez právního nástupce
odevzdá tento komanditista, dědic nebo právní ná-
stupce, popřípadě i insolvenční správce společnosti
investiční list.

(2) Právo na vyplacení vypořádacího podílu
nebo podílu na likvidačním zůstatku vzniká koman-
ditistovi odevzdáním investičního listu komanditní
společnosti na investiční listy, jinak uveřejněním
prohlášení jeho neplatnosti podle § 175 odst. 2.

(3) Odevzdaný investiční list komanditní spo-
lečnost na investiční listy nebo likvidátor neprodleně
zničí.“.

125. V § 185 odst. 2 se za slovo „označil“ vklá-
dají slova „pro účely svého vystoupení“.

126. V § 186 odstavec 1 zní:

„(1) Omezeně ručící společník nemůže z ko-
manditní společnosti vystoupit, ani zrušit svou účast
výpovědí, ledaže společenská smlouva určí jinak.“.

127. V § 188 odst. 3 se za slovo „spojeno“ vklá-
dají slova „nebo s nimiž souvisí“.

128. V § 197 odst. 3 úvodní části ustanovení se
slova „ve vztahu k němu“ zrušují.

129. V § 197 odst. 3 písm. a) se slova „tohoto
administrátora“ nahrazují slovy „této osoby“.

130. V § 198 odst. 2 se slova „a 4“ zrušují.

131. V § 203 odstavec 2 zní:

„(2) Tomu, kdo získá podíl na hlasovacích prá-
vech investičního fondu, nevzniká povinnost učinit

nabídku převzetí podle zákona upravujícího nabídky
převzetí. V této souvislosti ani nevznikají této nebo
jiné osobě povinnosti, které jim jinak při nabídce
převzetí ukládá zákon upravující nabídky převzetí.“.

132. V § 206 odst. 1 se věta první nahrazuje vě-
tou „Fond kolektivního investování nesmí vydat
opční listy.“.

133. V § 206 se za odstavec 1 vkládá nový od-
stavec 2, který zní:

„(2) Fond kolektivního investování může vydat
dluhopis nebo cenný papír anebo zaknihovaný
cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení
dlužné částky, jen za podmínek, za nichž lze při-
jmout na účet tohoto fondu úvěr. To platí i v případě,
jsou-li tyto cenné papíry nebo zaknihované cenné
papíry vydány na účet fondu kolektivního investo-
vání.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

134. V § 206 odst. 3 se slova „tichém společen-
ství“ nahrazují slovy „tiché společnosti“.

135. V § 207 se za písmeno a) vkládá nové pís-
meno b), které zní:

„b) vyvolanou překážkou vzniklou nezávisle na
vůli obhospodařovatele, nedojde-li touto změ-
nou k výrazně odlišnému způsobu investování
tohoto fondu,“.

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

136. V § 207 se dosavadní text označuje jako
odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ke změně provedené v rozporu s odstav-
cem 1 se nepřihlíží.“.

137. V § 208 se dosavadní text označuje jako
odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Soud na návrh České národní banky nebo
toho, kdo na tom má oprávněný zájem, zruší fond
kolektivního investování, který má právní formu ak-
ciové společnosti, nedosahuje-li jeho fondový kapitál
alespoň částky uvedené v odstavci 1. Před rozhod-
nutím poskytne soud tomuto fondu kolektivního in-
vestování přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.“.

138. V § 209 úvodní části ustanovení se za slovo
„určí“ vkládá slovo „zejména“.

139. V § 209 písmena d) a e) znějí:
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„d) podílem z výsledku hospodaření investičního
fondu nebo jeho části před zdaněním, nebo

e) kombinací způsobů podle písmen a) až d).“.

140. V § 210 úvodní části ustanovení se slova
„uvedeného v § 9 odst. 1“ zrušují.

141. V § 210 písm. b) se slova „náklady spojené
s prováděním administrace tohoto fondu, zejména
úplatu hrazenou jeho administrátorovi nebo depozi-
táři,“ zrušují.

142. V § 210 písm. c) se slova „jeho obhospo-
dařovatele, administrátora, depozitáře, hlavního
podpůrce, auditora nebo jiné osoby, která pro tento
fond poskytuje služby,“ zrušují.

143. V § 215 odst. 2 v úvodní části ustanovení
se slova „požadavky na kvalitativní kritéria“ nahra-
zují slovy „kvalitativní požadavky na“, v písmeni a)
úvodní části ustanovení se slovo „pravidel“ nahra-
zuje slovem „pravidla“, v písmeni b) se slovo „tech-
nik“ nahrazuje slovem „techniky“ a v písmeni c) se
slovo „limitů“ nahrazuje slovem „limity“.

144. V § 215 odst. 3 a v § 284 odst. 4 se slova
„jiný právní předpis“ nahrazují slovy „nařízení
vlády upravující investování investičních fondů
a techniky k jejich obhospodařování“.

145. V § 215 odstavec 5 zní:

„(5) Pro účely výpočtu investičních limitů, li-
mitů u celkové expozice a dalších limitů, které ply-
nou ze statutu fondu kolektivního investování nebo
z nařízení vlády upravujícího investování investič-
ních fondů a techniky k jejich obhospodařování, se
na dluhopis anebo cenný papír nebo zaknihovaný
cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení
dlužné částky, vydaný fondem kolektivního investo-
vání, hledí jako na úvěr přijatý na účet tohoto fondu.
Ustanovení § 206 odst. 2 věta druhá se použije ob-
dobně.“.

146. § 217 se zrušuje.

147. V § 220 odst. 1 písm. i) se slovo „účto-
vané“ nahrazuje slovem „účtovaných“.

148. V § 220 odst. 1 písm. j) se za slovo „o“
vkládá slovo „možnosti“ a na konci textu písmene j)
se doplňují slova „v případě, že dojde k pověření
jiného, údaje o pověřeném, a“.

149. V § 225 odst. 4 se za slova „statut fondu
kolektivního investování“ vkládá slovo „vždy“.

150. V § 238 odst. 1 se slova „a f)“ nahrazují
slovy „ , f) a j)“.

151. V § 241 odst. 1 písm. f) bodě 3 se slova
„zahraniční speciální fond“ nahrazují slovy „zahra-
niční investiční fond srovnatelný se speciálním fon-
dem“.

152. V § 241 odst. 1 písm. q) se slova „má-li“
nahrazují slovy „jsou-li“.

153. V § 247 odst. 2 se slovo „obdobná“ nahra-
zuje slovem „srovnatelná“ a slovo „obdobné“ se na-
hrazuje slovem „srovnatelné“.

154. V § 255 odst. 1 písm. k) se číslo „1“ na-
hrazuje číslem „2“.

155. V § 255 odst. 1 písm. n) se za slovo „com-
pliance“ vkládá čárka.

156. V § 264 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

157. V § 265 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „podle odstavce 2“ nahrazují slovy „jejího
provozování nebo jejího dalšího prodeje“.

158. V § 265 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

159. V § 266 odst. 1 se slova „a tlumočníky“
zrušují.

160. V § 272 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „Cenné papíry nebo zaknihované“ nahrazují
slovem „Účastnické“ a slova „smluvně nabývat“ se
nahrazují slovy „mít smluvně nabyty“.

161. V § 272 odst. 1 písm. a) se slova „písm. a)
až p)“ zrušují.

162. V § 272 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) osoba vykonávající činnost podle § 2 písm. b),“.

163. V § 272 odst. 1 písm. h) se slova „fondu
kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného za-
hraničního investičního fondu, které“ nahrazují
slovy „investičního fondu, který“ a slova „takových
jiných fondech“ se nahrazují slovy „těchto fondech,
jakož i majetku obhospodařovaného podle § 11
odst. 1 písm. c), obhospodařuje-li jej tentýž obhos-
podařovatel jako tento fond,“.

164. V § 272 se na konci odstavce 2 doplňuje
věta „Bez ohledu na odstavec 1 se za kvalifikova-
ného investora považuje ve vztahu k tomuto fondu
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kvalifikovaných investorů jeho statutární orgán, člen
jeho statutárního orgánu a vlastník zakladatelské ak-
cie vydané tímto fondem, který není vlastníkem in-
vestiční akcie, kterou tento fond vydal.“.

165. V § 272 se za odstavec 2 vkládá nový od-
stavec 3, který zní:

„(3) Nabyl-li někdo účastnické cenné papíry
vydávané fondem kvalifikovaných investorů nebo
účast na fondu kvalifikovaných investorů v rozporu
s odstavcem 1 nebo stal-li se někdo zakladatelem
nebo tichým společníkem fondu kvalifikovaných in-
vestorů nebo tím, kdo zvyšuje majetek fondu kvali-
fikovaných investorů smlouvou, v rozporu s odstav-
cem 1, nepřihlíží se k tomu.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako od-
stavce 4 až 6.

166. V § 272 odstavec 5 zní:

„(5) Zakazuje se, aby výše vkladu nebo investi-
ce v důsledku jednání kvalifikovaného investora po-
klesla pod minimální výši stanovenou v odstavci 1
písm. h) nebo i). Možnost kvalifikovaného investora
přestat být kvalifikovaným investorem fondu kvali-
fikovaných investorů tím není dotčena.“.

167. V § 273 odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje čís-
lem „6“.

168. V § 274 odst. 2 se slova „před vznikem“

nahrazují slovy „bez zbytečného odkladu po
vzniku“.

169. V § 277 odst. 1 se slova „ , a většina hlasů
ostatních společníků“ zrušují.

170. V § 278 odst. 2 se středník nahrazuje teč-
kou a slovo „k“ se nahrazuje slovem „K“.

171. V § 279 odst. 3 větě první se část věty za
středníkem včetně středníku zrušuje.

172. Za § 283 se doplňuje nový § 283a, který
zní:

„§ 283a

Pro fond kvalifikovaných investorů se § 212 až
§ 214 použijí obdobně. Tam, kde se tato ustanovení
dovolávají uveřejnění na internetových stránkách
fondu, postačí i jejich jiné zpřístupnění investorům.“.

173. V § 284 odst. 2 se slova „požadavky na
kvalitativní kritéria pravidel“ nahrazují slovy „kvali-
tativní požadavky na pravidla“, slovo „technik“ se

nahrazuje slovem „techniky“ a slovo „limitů“ se na-
hrazuje slovem „limity“.

174. § 286 se zrušuje.

175. V § 291 odst. 1 se slova „a b)“ nahrazují
slovy „ , b) a j)“.

176. V § 293 odst. 1 a 2 se slova „informování
o v České republice nabízených investicích“ nahra-
zují slovy „nabízení investic“.

177. Za § 295 se doplňuje nový § 295a, který
včetně nadpisu zní:

„§ 295a

Nabízení veřejně a jinak než veřejně

(1) Investice do investičního fondu nebo do za-
hraničního investičního fondu lze v České republice
veřejně nabízet jen za podmínek stanovených tímto
zákonem a jen tehdy, je-li tento fond zapsán v pří-
slušném seznamu vedeném Českou národní bankou;
tím není dotčen § 305 odst. 1.

(2) Nabízet v České republice investice do in-
vestičního fondu nebo do zahraničního investičního
fondu těm, kdo nejsou kvalifikovanými investory,
jinak než veřejně (private placement) lze jen tehdy,
jestliže takové investice v České republice lze nabízet
veřejně, nebo počet těchto osob nepřevyšuje 20.“.

178. V § 296 se slova „nabízet i veřejně“ nahra-
zují slovy „veřejně nabízet“ a za slovo „při“ se
vkládá slovo „veřejném“.

179. V § 297 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Investice do zahraničního investičního
fondu srovnatelného se speciálním fondem lze v Čes-
ké republice veřejně nabízet jiným než kvalifikova-
ným investorům jen tehdy, jestliže je obhospodařo-
vatel tohoto fondu oprávněn přesáhnout rozhodný
limit, je splněna povinnost stanovená v § 306 odst. 1
a Česká národní banka vydá rozhodnutí podle od-
stavce 3. Pro splnění povinnosti stanovené v § 306
odst. 1 se v tomto případě § 306 odst. 2 použije ob-
dobně.

(2) Není-li obhospodařovatel fondu podle od-
stavce 1 oprávněn přesáhnout rozhodný limit, nebo
nerozhodla-li Česká národní banka podle od-
stavce 3, použije se pro nabízení investic podle od-
stavce 1 § 296 obdobně.“.
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180. V § 297 odst. 3 se slovo „zda“ nahrazuje
slovem „že“.

181. V § 300 odst. 1 se slova „§ 511“ nahrazují
slovy „§ 597 písm. a) nebo b)“.

182. V § 305 odst. 1 se věta druhá nahrazuje
větou „Česká národní banka zapíše zahraniční inves-
tiční fond do seznamu podle § 597 písm. d) bez zby-
tečného odkladu poté, kdy obdrží od orgánu do-
hledu domovského státu tohoto fondu dokumenty
srovnatelné s dokumenty podle § 303 odst. 2.“.

183. V § 306 odst. 1 písm. a) se slova „vydává-
ní a“ zrušují.

184. V § 309 a § 317 odst. 1 se slova „503
nebo 513“ nahrazují slovy „597“.

185. Na konci § 309 se doplňuje věta „Jde-li
o zahraniční investiční fond, použije se pro obsah
žádosti o zápis do seznamu § 312 odst. 2 obdobně.“.

186. V § 310 a v § 315 odst. 2 se slova „503
nebo 513“ nahrazují slovy „597 písm. a), b), c) ne-
bo d)“.

187. V § 310 se slovo „srovnatelného“ zrušuje,
za slova „investičního fondu“ se vkládají slova
„srovnatelného se speciálním fondem nebo s fondem
kvalifikovaných investorů“ a za slovo „obhospoda-
řovatel“ se vkládají slova „se sídlem v České repu-
blice“.

188. V § 310 se dosavadní text označuje jako
odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Investice do zahraničního investičního
fondu srovnatelného se speciálním fondem nebo
s fondem kvalifikovaných investorů, jehož domov-
ským státem je jiný členský stát, který obhospoda-
řuje obhospodařovatel, který nemá povolení orgánu
dohledu jiného členského státu opravňující jej pře-
sáhnout rozhodný limit, se sídlem v jiném členském
státě, lze v České republice veřejně nabízet ode dne,
kdy je tento fond zapsán v seznamu vedeném
Českou národní bankou podle § 597 písm. d).“.

189. V § 315 se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „Česká národní banka zapíše zahraniční inves-
tiční fond do seznamu podle § 597 písm. e) bez zby-
tečného odkladu poté, kdy obdrží od orgánu do-
hledu jiného členského státu dokumenty srovnatelné
s dokumenty podle § 313 odst. 2.“.

190. V § 316 odst. 1 se za slovo „obhospodařo-

vatel“ vkládají slova „ , který přesahuje rozhodný
limit,“.

191. V § 316 odst. 2 úvodní části ustanovení,
§ 318 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 319 odst. 2
úvodní části ustanovení, § 320 odst. 2 úvodní části
ustanovení, § 322 odst. 4, § 324 odst. 2 úvodní části
ustanovení a v § 325 odst. 2 se za slovo „d)“ vkládají
slova „nebo e)“.

192. V § 317 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Investice do zahraničního investičního
fondu srovnatelného se speciálním fondem nebo
s fondem kvalifikovaných investorů, jehož domov-
ským státem je jiný členský stát, který obhospoda-
řuje obhospodařovatel se sídlem ve státě, který není
členským státem, který nemá povolení podle § 481
ani srovnatelné povolení udělené orgánem dohledu
jiného členského státu, lze v České republice veřejně
nabízet ode dne, kdy je tento fond zapsán v seznamu
vedeném Českou národní bankou podle § 597
písm. d).“.

193. V § 318 odst. 1, § 319 odst. 1, § 320
odst. 1, § 324 odst. 1 a v § 325 odst. 1 se slova „od-
stavce 2“ nahrazují slovy „§ 597 písm. d) nebo e)“.

194. V § 318 odst. 6 větě druhé se za slovo
„osvědčující“ vkládá slovo „splnění“.

195. V § 322 odst. 3 se slova „odstavce 4“ na-
hrazují slovy „§ 597 písm. d) nebo e)“.

196. V nadpisu § 323 se slova „investiční spo-
lečnosti neoprávněné“ nahrazují slovy „obhospoda-
řovatele se sídlem v členském státě neoprávněného“.

197. V § 323 se slova „investiční společnost ne-
oprávněná“ nahrazují slovy „obhospodařovatel se
sídlem v členském státě neoprávněný“ a slovo
„§ 503“ se nahrazuje slovy „§ 597 písm. d)“.

198. V § 324 odst. 1 se za slovo „obhospodařo-
vatel“ vkládají slova „přesahující rozhodný limit“.

199. V § 325 odst. 3 se středník nahrazuje teč-
kou a větou „Ustanovení § 315 odst. 1 věty druhé se
použije obdobně.“ a slova „tyto investice“ se nahra-
zují slovy „Investice podle věty první“.

200. V § 325 odst. 4 se slova „odstavce 5“ na-
hrazují slovy „§ 597 písm. d) nebo e)“.

201. Za § 325 se vkládá nový § 325a, který
včetně nadpisu zní:
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„§ 325a

V případě obhospodařovatele se sídlem ve státě,
který není členským státem, neoprávněného

přesáhnout rozhodný limit ani rozhodný limit
nepřesahujícího, jde-li o veřejné nabízení

v České republice

Investice do zahraničního investičního fondu,
jehož domovským státem není členský stát, který
obhospodařuje obhospodařovatel se sídlem ve státě,
který není členským státem, který nemá povolení
podle § 481 ani srovnatelné povolení udělené orgá-
nem dohledu jiného členského státu a který nepřesa-
huje rozhodný limit, lze v České republice veřejně
nabízet ode dne, kdy je tento fond zapsán v seznamu
vedeném Českou národní bankou podle § 597
písm. d).“.

202. V § 328 odst. 1 se za slovo „fond“ vkládají
slova „ , nebo hodlá-li jako obhospodařovatel opráv-
něný přesáhnout rozhodný limit vykonávat někte-
rou z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) nebo
podle § 11 odst. 6 písm. a)“.

203. V § 328 odst. 2 se na konci textu písme-
ne b) doplňují slova „ , například, zda oznamovatel
hodlá provádět administraci zahraničního investiční-
ho fondu“.

204. V § 329 odst. 4 a v § 333 odst. 4 se slova
„informací a“ zrušují.

205. V § 329 odst. 6 se za slovo „investorů,“
vkládají slova „nebo vykonávat některou z činností
podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) nebo podle § 11
odst. 6 písm. a),“.

206. § 330 včetně nadpisu zní:

„§ 330

Vznik oprávnění

(1) Investiční společnost oprávněná obhospo-
dařovat standardní fondy a srovnatelné zahraniční
investiční fondy může začít prostřednictvím po-
bočky obhospodařovat zahraniční investiční fond
srovnatelný se standardním fondem a popřípadě vy-
konávat další činnosti uvedené v oznámení podle
§ 328 odst. 2 písm. b) v hostitelském státě ode dne,
kdy jí orgán dohledu hostitelského státu sdělí, které
informační povinnosti musí plnit, nebo po uplynutí
2 měsíců ode dne, kdy ji Česká národní banka podle
§ 329 odst. 4 informovala o předání údajů orgánu
dohledu hostitelského státu.

(2) Investiční společnost oprávněná přesáhnout
rozhodný limit a zahraniční osoba s povolením po-
dle § 481, která není srovnatelná se samosprávným
investičním fondem, může začít prostřednictvím po-
bočky obhospodařovat zahraniční investiční fond
srovnatelný se speciálním fondem nebo s fondem
kvalifikovaných investorů, nebo vykonávat některou
z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) nebo po-
dle § 11 odst. 6 písm. a), a popřípadě vykonávat další
činnosti uvedené v oznámení podle § 328 odst. 2
písm. b), ode dne, kdy ji Česká národní banka podle
§ 329 odst. 4 informovala o předání údajů orgánu
dohledu hostitelského státu.“.

207. V § 332 odst. 1 se slova „ , provádět admi-
nistraci zahraničního investičního fondu nebo po-
skytovat investiční služby“ zrušují.

208. § 334 včetně nadpisu zní:

„§ 334

Vznik oprávnění

(1) Investiční společnost oprávněná obhospo-
dařovat standardní fondy a srovnatelné zahraniční
investiční fondy může začít vykonávat činnosti uve-
dené v oznámení podle § 328 odst. 2 písm. b) v hos-
titelském státě ode dne, kdy ji Česká národní banka
podle § 333 odst. 4 informovala o předání údajů
orgánu dohledu hostitelského státu, nebo po mar-
ném uplynutí lhůty uvedené v § 333 odst. 1.

(2) Investiční společnost oprávněná přesáhnout
rozhodný limit a zahraniční osoba s povolením po-
dle § 481, která není srovnatelná se samosprávným
investičním fondem, může začít bez umístění po-
bočky obhospodařovat zahraniční investiční fond
srovnatelný se speciálním fondem nebo s fondem
kvalifikovaných investorů, nebo vykonávat některou
z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) nebo po-
dle § 11 odst. 6 písm. a), a popřípadě vykonávat další
činnosti uvedené v oznámení podle § 328 odst. 2
písm. b), ode dne, kdy ji Česká národní banka podle
§ 333 odst. 4 informovala o předání údajů orgánu
dohledu hostitelského státu.“.

209. V § 339 písm. a) se slova „České národní
bance dojdou“ nahrazují slovem „jí“ a za slovo „čin-
nosti,“ se vkládají slova „dojde informace, že tento
orgán dohledu předal České národní bance“.

210. V § 344 odst. 1 úvodní části ustanovení se
za slovo „investorů“ vkládají slova „ , nebo vyko-
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nává některou z činností podle § 11 odst. 1 písm. c)
až f) nebo podle § 11 odst. 6 písm. a)“.

211. V § 344 odst. 2 se slovo „c)“ nahrazuje
slovem „b)“.

212. V § 344 odst. 3 se za slovo „investorů“
vkládají slova „ , nebo při výkonu některé z činností
podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) nebo podle § 11
odst. 6 písm. a),“.

213. V § 351 odst. 2 písm. b) se slova „opako-
vaně nebo závažným způsobem“ nahrazují slovy
„závažně nebo opakovaně“.

214. V § 352 se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „Jmenovala-li Česká národní banka likvidátora,
platí, že je tato také tím, kdo jej povolal.“.

215. Nadpis § 361 se zrušuje.

216. V § 361 se dosavadní text označuje jako
odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Investiční fond uvedený v § 9 odst. 1 se
zrušuje s likvidací a jeho likvidátora jmenuje Česká
národní banka, jestliže byl jeho obhospodařovatel
zrušen s likvidací, nebo mu zaniklo oprávnění ob-
hospodařovat tento fond, a

a) Česká národní banka nerozhodla do 3 měsíců
ode dne, kdy příslušný orgán obhospodařova-
tele rozhodl o jeho zrušení s likvidací, o převodu
obhospodařování tohoto fondu na jiného ob-
hospodařovatele a

b) tento fond je akciovou společností s proměnným
základním kapitálem, nebo komanditní společ-
ností na investiční listy.“.

217. V § 368 se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „Má-li akciová společnost s proměnným kapi-
tálem vytvářet podfondy, určí se v rozhodnutí, ke
kterému podfondu či podfondům budou tyto inves-
tiční akcie vydány.“.

218. V § 369 odst. 1 se čárka za slovem „kapi-
tálem“ zrušuje.

219. V § 371 odst. 2, § 372 odst. 3 a v § 515 se
slovo „pokud“ nahrazuje slovem „jestliže“.

220. V § 373 větě první se za slovo „osobností“
a za slova „podílového fondu“ vkládají slova
„ , který je standardním fondem,“.

221. V § 375 písm. b) se za slovo „banka“ vklá-
dají slova „do 3 měsíců ode dne, kdy příslušný orgán

obhospodařovatele rozhodl o zrušení obhospodařo-
vatele s likvidací,“.

222. V § 396 odst. 2 se slova „podílového listu
nebo“ zrušují.

223. V § 408 se slova „fondu kolektivního in-
vestování“ nahrazují slovy „investičního fondu“.

224. V § 413 odst. 1, 2 a 4 se slova „c) nebo“
zrušují.

225. V § 416 odst. 1 písm. a) se za slovo „a“
vkládá slovo „navrhovanou“.

226. V § 435 odst. 1 se slovo „uplynutím“ na-
hrazuje slovy „po uplynutí“.

227. V § 456 se slova „tohoto fondu“ zrušují.

228. V § 463 odst. 2 úvodní části ustanovení se
za slovo „bance“ vkládají slova „údaje o“.

229. V § 463 odst. 2 písm. a) a b) se slova
„údaje o“ zrušují.

230. V § 463 odst. 2 písm. a) bodě 3 se čárka
nahrazuje slovem „a“.

231. V § 463 odst. 2 písm. b) se za slovo „fon-
dech“ vkládají slova „a zahraničních investičních
fondech“.

232. V § 467 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Obhospodařovatel investičního fondu
nebo zahraničního investičního fondu oznámí České
národní bance změnu v osobě administrátora.“.

233. V nadpise § 476 se slovo „vedoucí“ zrušuje
a na konci nadpisu se doplňují slova „s předchozím
souhlasem České národní banky k výkonu funkce“.

234. V § 476 se slova „Vedoucí osoba nebo
osoba vykonávající funkci podle § 21 odst. 5“ na-
hrazují slovy „Osoba uvedená v § 515“.

235. V § 479 odst. 1 písm. f) se slova „vlastní
kapitál“ nahrazují slovy „průhledný a nezávadný
původ kapitálu, a to“ a na konci textu písmene f)
se doplňují slova „ , a který bude umístěn v souladu
s pravidly pro umístění kapitálu (§ 32)“.

236. V § 479 odst. 1 písm. f) a v § 482 písm. f)
se slova „vše nasvědčuje tomu, že bude“ nahrazují
slovy „nevznikají důvodné obavy, že nebude“.

237. V § 479 odst. 1 písm. h) se slovo „zpří-
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stupňuje“ nahrazuje slovy „nevznikají důvodné
obavy, že nebude zpřístupňovat“.

238. V § 479 odst. 1 se za písmeno i) vkládá
nové písmeno j), které zní:

„j) osvědčí splnění předpokladů podle § 507
odst. 1, hodlá-li vykonávat některou z činností
podle § 11 odst. 1 písm. c) až f),“.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písme-
na k) a l).

239. V § 479 odst. 2 úvodní část ustanovení zní:

„Česká národní banka udělí povolení k činnosti in-
vestiční společnosti, hodlá-li obhospodařovat pouze
kvalifikované fondy rizikového kapitálu podle
článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího evropské fondy riziko-
vého kapitálu7), kvalifikované fondy sociálního pod-
nikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího evropské
fondy sociálního podnikání9) nebo srovnatelné za-
hraniční investiční fondy, také na žádost akciové
společnosti nebo na žádost zakladatele nebo zakla-
datelů akciové společnosti přede dnem jejího zápisu
do obchodního rejstříku, jestliže její sídlo a skutečné
sídlo je nebo má být v České republice, a“.

240. V § 480 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

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

241. V § 480 odst. 1 písm. c) se slovo „adminis-
trátor“ zrušuje.

242. V § 480 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písme-
na b) až e).

243. V § 480 odst. 3 úvodní části ustanovení se
slova „podle § 15 odst. 1“ nahrazují slovy „zapsané
v seznamu vedeném Českou národní bankou podle
§ 596 písm. f)“.

244. V § 481 odst. 1 se za písmeno i) vkládá
nové písmeno j), které zní:

„j) osvědčí splnění předpokladů podle § 507
odst. 2, hodlá-li vykonávat některou z činností
podle § 11 odst. 1 písm. c) až f),“.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena
k) a l).

245. V § 484 odst. 1 se slovo „h)“ nahrazuje

slovy „i); nebude-li však v průběhu řízení o žádosti
prokázáno splnění předpokladů podle § 479 odst. 1
písm. a), b) a j), Česká národní banka žádost za-
mítne“.

246. V § 484 odst. 2 se slovo „j)“ nahrazuje
slovem „k)“.

247. V § 485 odst. 1 se za písmeno b) vkládá
nové písmeno c), které zní:

„c) provádět administraci

1. standardních fondů,

2. zahraničních investičních fondů srovnatel-
ných se standardním fondem,

3. speciálních fondů,

4. zahraničních investičních fondů srovnatel-
ných se speciálním fondem,

5. fondů kvalifikovaných investorů, s výjimkou
kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu
podle článku 3 písm. b) přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího evrop-
ské fondy rizikového kapitálu7) a kvalifikova-
ných fondů sociálního podnikání podle
článku 3 písm. b) přímo použitelného před-
pisu Evropské unie upravujícího evropské
fondy sociálního podnikání9), s rozlišením,
zda je jejich obhospodařovatel oprávněn pře-
sáhnout rozhodný limit,

6. zahraničních investičních fondů srovnatel-
ných s fondem kvalifikovaných investorů,
s výjimkou zahraničních investičních fondů
srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizi-
kového kapitálu podle článku 3 písm. b)
přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího evropské fondy rizikového ka-
pitálu7) a zahraničních investičních fondů
srovnatelných s kvalifikovaným fondem so-
ciálního podnikání podle článku 3 písm. b)
přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího evropské fondy sociálního pod-
nikání9), s rozlišením, zda je jejich obhospo-
dařovatel oprávněn přesáhnout rozhodný li-
mit,

7. kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu
podle článku 3 písm. b) přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího evrop-
ské fondy rizikového kapitálu7),

8. zahraničních investičních fondů srovnatel-
ných s kvalifikovaným fondem rizikového
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kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo pou-
žitelného předpisu Evropské unie upravují-
cího evropské fondy rizikového kapitálu7),

9. kvalifikovaných fondů sociálního podnikání
podle článku 3 písm. b) přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího evrop-
ské fondy sociálního podnikání9), nebo

10. zahraničních investičních fondů srovnatel-
ných s kvalifikovaným fondem sociálního
podnikání podle článku 3 písm. b) přímo
použitelného předpisu Evropské unie upra-
vujícího evropské fondy sociálního podni-
kání9),“.

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

248. V § 485 odst. 1 písm. d) úvodní části usta-
novení se slova „provádět administraci s rozlišením,
zda je oprávněn“ a čárka zrušují.

249. V § 485 odst. 1 písm. d) se na konci textu
bodů 5 a 6 doplňují slova „ , s rozlišením, zda je
jejich obhospodařovatel oprávněn přesáhnout roz-
hodný limit“.

250. V § 485 odst. 1 písm. e) se slova „ , a které
z těchto činností je oprávněn vykonávat pro jiného“
zrušují.

251. V § 486 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) standardním fondem, speciálním fondem, fon-
dem kvalifikovaných investorů, kvalifikovaným
fondem rizikového kapitálu podle článku 3
písm. b) přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie upravujícího evropské fondy riziko-
vého kapitálu7) nebo kvalifikovaným fondem
sociálního podnikání podle článku 3 písm. b)
přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího evropské fondy sociálního podni-
kání9) a“.

252. § 487 zní:

„§ 487

Ve výroku rozhodnutí o udělení povolení podle
§ 482 Česká národní banka uvede, zda je hlavní ad-
ministrátor oprávněn

a) provádět administraci

1. speciálních fondů,

2. zahraničních investičních fondů srovnatel-
ných se speciálním fondem,

3. fondů kvalifikovaných investorů s rozlišením,
zda je jejich obhospodařovatel oprávněn pře-
sáhnout rozhodný limit, nebo

4. zahraničních investičních fondů srovnatel-
ných s fondem kvalifikovaných investorů
s rozlišením, zda je jejich obhospodařovatel
oprávněn přesáhnout rozhodný limit, a po-
případě i

b) vykonávat činnosti uvedené v § 38 odst. 2
písm. a) nebo b) ve vztahu ke

1. speciálním fondům,

2. zahraničním investičním fondům srovnatel-
ným se speciálním fondem,

3. fondům kvalifikovaných investorů, nebo

4. zahraničním investičním fondům srovnatel-
ným s fondem kvalifikovaných investorů.“.

253. V § 488 odst. 1 písm. a) se slova „nebo
vedoucích osob“ nahrazují slovy „nebo osoby podle
§ 21 odst. 5“.

254. V § 500 se dosavadní text označuje jako
odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Postup podle odstavce 1 se použije i pro
dodatečné povolení podle § 507.“.

255. V § 502 se slova „ , na jejímž“ nahrazují
slovy „skutečností, na jejichž“ a za číslo „481“ se
vkládá čárka.

256. V § 505 se číslo „ , 513“ zrušuje.

257. § 506 zní:

„§ 506

(1) Česká národní banka rozhodne o výmazu
ze seznamu vedeného podle tohoto zákona v případě

a) investiční společnosti, jestliže jí bylo odňato po-
volení k činnosti investiční společnosti,

b) obhospodařovatele se sídlem v cizím státě, jest-
liže mu zaniklo oprávnění obhospodařovat in-
vestiční fond,

c) hlavního administrátora, jestliže mu bylo od-
ňato povolení k činnosti hlavního administrá-
tora,

d) administrátora se sídlem v cizím státě, jestliže
mu zaniklo oprávnění provádět administraci in-
vestičního fondu,
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e) depozitáře investičního fondu, jestliže

1. nevykonává činnost depozitáře investičního
fondu déle než 24 měsíců,

2. jestliže nemá vytvořeny předpoklady pro
plnění povinností depozitáře investičního
fondu, nebo

3. o to požádal a v době podání žádosti nevy-
konává činnost depozitáře investičního
fondu,

f) osoby uvedené v § 15 odst. 1, jestliže přestala
být osobou podle § 15 odst. 1, která je povinna
být zapsána v seznamu,

g) osoby, která může být jmenována likvidátorem
investiční společnosti, fondu kolektivního in-
vestování s právní osobností a hlavního admi-
nistrátora nebo nuceným správcem investiční
společnosti a fondu kolektivního investování
s právní osobností, jestliže

1. bez závažných důvodů odstoupila z funkce
likvidátora nebo nuceného správce,

2. závažně nebo opakovaně porušila svou po-
vinnost plynoucí z funkce likvidátora nebo
nuceného správce,

3. nesplňuje zákonem stanovené předpoklady
pro zápis do příslušného seznamu, nebo

4. o to požádala a v době podání žádosti nevy-
konává funkci likvidátora nebo nuceného
správce.

(2) O výmazu podle odstavce 1 Česká národní
banka rozhodne

a) ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí
povolení k činnosti této osoby,

b) k pozdějšímu dni uvedenému v rozhodnutí
o odnětí povolení k činnosti této osoby, nebo

c) k jinému dni, například ke dni, který navrhuje
ten, kdo o výmaz požádal.“.

258. Za § 506 se vkládají nové § 506a a 506b,
které znějí:

„§ 506a

(1) Česká národní banka také rozhodne o vý-
mazu ze seznamu vedeného podle tohoto zákona
v případě investičního fondu nebo zahraničního in-
vestičního fondu, jestliže

a) o to požádal obhospodařovatel tohoto fondu
nebo ten, kdo na tom má oprávněný zájem,

a jsou-li splněny podmínky, které v souvislosti
s ukončením jeho činnosti v České republice
plynou z tohoto zákona,

b) nevykonává svou činnost déle než 6 měsíců,

c) nebyl do 90 dnů ode dne, kdy byl zapsán do
tohoto seznamu, podán návrh na zápis do ob-
chodního rejstříku, nebo jestliže nebylo tomuto
návrhu vyhověno,

d) vyšlo najevo, že zápis do seznamu byl proveden
na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,

e) nesplňuje podmínky plynoucí z tohoto zákona,

f) mu bylo odňato povolení k činnosti samospráv-
ného investičního fondu, a tento fond se nemá
stát investičním fondem uvedeným v § 9,

g) došlo k přeměně samosprávného investičního
fondu podle § 363,

h) vyšlo najevo, že investiční fond uvedený v § 9

1. nemá individuální statutární orgán a

2. jeho obhospodařovatel nemá déle než 6 mě-
síců povolení k obhospodařování tohoto in-
vestičního fondu,

i) zanikl,

j) nemá déle než 3 měsíce depozitáře, nebo

k) z dalších důvodů plynoucích z tohoto zákona.

(2) O výmazu podle odstavce 1 Česká národní
banka rozhodne

a) ke dni zániku investičního fondu s právní osob-
ností, přemístění sídla do zahraničí nebo ke dni
změny předmětu podnikání investičního fondu
s právní osobností,

b) ke dni zániku podílového fondu nebo přeměny
na zahraniční investiční fond nebo ke dni roz-
dělení likvidačního zůstatku,

c) ke dni skončení správy svěřenského fondu, pře-
měny svěřenského fondu na zahraniční investič-
ní fond nebo ke dni, od kterého svěřenský
správce požádal o skončení správy svěřenského
fondu,

d) ke dni změny právní formy investičního fondu,
v důsledku které je současně zapisován do ji-
ného seznamu podle § 597 písm. a) až c), nebo

e) k jinému dni, například ke dni, který navrhuje
ten, kdo o výmaz požádal.

§ 506b

(1) Česká národní banka rozhodne o výmazu
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ze seznamu vedeném podle tohoto zákona, byly-li ji
prokázány skutečnosti, které provedení výmazu
odůvodňují.

(2) V případech výmazu podle § 506 odst. 1
písm. a) až d) a f) a § 506a odst. 1 písm. a), c), f),
g) a i) se rozhodnutí písemně nevyhotovuje.“.

259. V § 508 odst. 1, § 508 odst. 2 písm. a)
bodě 1 a v § 508 odst. 2 písm. b) se za slovo „spo-
lečnosti“ vkládají slova „ , hlavnímu administráto-
rovi“.

260. V § 508 odst. 2 písm. a) bodě 2 se za slovo
„společností“ vkládají slova „ , hlavním administrá-
torem“.

261. V § 509 odst. 1 se za slovo „společnost“
vkládají slova „oprávněná obhospodařovat fond ko-
lektivního investování“, slova „nebo k ovládnutí jiné
právnické osoby“ se zrušují a věta druhá se zrušuje.

262. V § 509 odstavec 2 zní:

„(2) Česká národní banka souhlas podle od-
stavce 1 neudělí, jestliže

a) se investiční společnost má stát neomezeně ru-
čícím společníkem obchodní společnosti nebo
jiné právnické osoby, nebo

b) v souvislosti s navrhovaným nabytím nebo zvý-
šením kvalifikované účasti na jiné právnické
osobě vznikají důvodné obavy, že by toto na-
bytí nebo zvýšení bylo v rozporu s požadavkem
řádného a obezřetného výkonu činnosti.“.

263. V § 509 odst. 3 se slova „této investiční
společnosti“ nahrazují slovy „tohoto investičního
fondu nebo zápisu tohoto investičního fondu do se-
znamu“.

264. V § 511 odst. 2 písm. a) bodě 1 se slova
„vše nasvědčuje tomu, že obhospodařovatel má“ na-
hrazují slovy „nevznikají důvodné obavy, že obhos-
podařovatel nemá“.

265. V § 513 odst. 1 se za písmeno b) vkládá
nové písmeno c), které zní:

„c) předloží statut investičního fondu,“.

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

266. V § 514 se slova „až d)“ nahrazují slovy
„ , c) a e)“.

267. V § 517 odstavec 2 zní:

„(2) K tomu, že posuzovaná osoba působí jako
zaměstnanec nebo volený člen orgánu u jiné osoby
v rámci koncernu se při posuzování skutečností uve-
dených v § 516 odst. 1 písm. g) nepřihlíží.“.

268. V § 529 odst. 4 písm. d) se za slovo „po-
dílníků“ vkládají slova „nebo akcionářů“.

269. V § 530 odst. 2 se za slovo „fondu“ vklá-
dají slova „ , nejde-li o případ podle odstavce 1 věty
druhé,“.

270. V § 534 písm. f) se za slovo „fondu“
vkládá slovo „veřejně“.

271. V § 534 písm. l) se za číslo „2“ vkládají
slova „větě druhé“.

272. V § 545 odst. 3 se za slovo „dne“ vkládá
slovo „nabytí“.

273. V § 549 odst. 1 se na konci písmene a) do-
plňuje slovo „nebo“, v písmeni b) se slovo „ , nebo“
nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

274. V § 550 se odstavec 3 zrušuje.

275. V § 553 se na konci odstavce 3 doplňuje
věta „Vykonatelností tohoto rozhodnutí se současně
obnovuje působnost orgánu oprávněného jinak po-
dle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu
v těchto případech rozhodovat.“.

276. V § 554 odst. 2 se slovo „nebo“ za slovem
„investování“ zrušuje.

277. V § 558 odst. 1 se slova „samosprávného
fondu kolektivního investování“ nahrazují slovy
„samosprávného investičního fondu, který je fondem
kolektivního investování“ a slova „samosprávný
fond kolektivního investování“ se nahrazují slovy
„samosprávný investiční fond, který je fondem ko-
lektivního investování,“.

278. V § 571 větě první se slova „podléhá do-
hledu České národní banky“ nahrazují slovy „pod-
léhá dohledu oznamujícího orgánu dohledu“.

279. V § 576 odst. 4 se číslo „14“ nahrazuje
číslem „13“.

280. V § 579 písm. j) se za číslo „492“ vkládají
slova „odst. 1“ a v písm. l) se za slova „zahraničního
investičního fondu“ vkládají slova „ , který je opráv-
něn přesáhnout rozhodný limit,“.

281. V § 580 odst. 2 písm. a) se slovo „a“ na-
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hrazuje slovy „nebo srovnatelných“ a slova „srovna-
telných se standardním fondem“ se zrušují.

282. V § 580 odst. 2 písm. b) se za slova „ob-
hospodařování zahraničních investičních fondů“
vkládá čárka.

283. V § 580 odst. 5 se slova „ , které nejsou
standardním fondem,“ zrušují a za slova „zahranič-
ních investičních fondů“ se vkládají slova „ , který je
oprávněn přesáhnout rozhodný limit“.

284. V § 583 odst. 1 písm. a) se slova „nebo
§ 325 odst. 1“ nahrazují slovy „ , § 321 odst. 1,
§ 325 odst. 1 nebo § 326“.

285. V § 583 odst. 2 písm. a) až c) se za slova
„investorů nebo“ vkládají slova „do srovnatelného“
a slova „srovnatelného se speciálním fondem nebo
s fondem kvalifikovaných investorů“ se zrušují.

286. V § 585 se slova „ , který je oprávněn pře-
sáhnout rozhodný limit, nebo srovnatelného“ nahra-
zují slovem „nebo“ a za slova „zahraničního inves-
tičního fondu“ se vkládají slova „ , který je oprávněn
přesáhnout rozhodný limit“.

287. V § 587 odst. 1 a 2 se za slovo „společ-
nosti“ vkládají slova „oprávněné přesáhnout roz-
hodný limit“ a za slovo „fondu“ se vkládají slova
„oprávněnému přesáhnout rozhodný limit“.

288. V § 593 odst. 1 se za slovo „společnost“
vkládají slova „oprávněná přesáhnout rozhodný li-
mit“.

289. V § 596 se na konci textu písmene d) do-
plňují slova „ , který obhospodařují“.

290. V § 597 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje
čárkou, na konci písmene d) se tečka nahrazuje slovy
„ , nejde-li o případ podle písmene e), a“ a doplňuje
se písmeno e), které zní:

„e) zahraničních investičních fondů srovnatelných
se speciálním fondem nebo s fondem kvalifiko-
vaných investorů, jejichž obhospodařovatel je
oprávněn přesáhnout rozhodný limit a do nichž
mají být investice v České republice podle zá-
měru nabízeny pouze jinak než veřejně.“.

291. V § 599 odst. 1 písm. i) se slova „24 a 25“
nahrazují slovy „23 až 25“.

292. V § 599 odst. 1 písm. o) se za slovo
„první,“ vkládají slova „§ 467 odst. 5,“.

293. V § 599 odst. 5 písm. d) se slova „v ob-
chodní firmě nebo jiném názvu nebo označení“ na-
hrazují slovy „ve jméně“.

294. V § 599 odst. 5 písm. e) se slova „ob-
chodní firma nebo jiný název nebo označení“ nahra-
zují slovy „jeho jméno nebo jméno“.

295. V § 604 odst. 1 na konci písmene k) se
slovo „nebo“ zrušuje, na konci odstavce 1 se tečka
nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písme-
no m), které zní:

„m) nesdělí spotřebiteli před uzavřením smlouvy
nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou
nabídku, v textové podobě skutečnosti podle
§ 1843 občanského zákoníku.“.

296. V § 604 odst. 4 se v písmeni b) slovo
„nebo“ zrušuje, v písmeni c) se tečka nahrazuje slo-
vem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) nezajistí, aby jeho jméno splňovalo požadavky
podle § 635.“.

297. V § 604 odst. 6 písm. a) se slova „nebo l)“
nahrazují slovy „až m)“.

298. V § 612 odst. 2 písm. j) se slova „ , kterou
zahrnují činnosti uvedené v § 71 odst. 1,“ nahrazují
slovy „uvedené v § 669 písm. a) až c)“.

299. V § 614 odst. 1 písm. f) a v § 618 odst. 1
písm. f) se slova „323 nebo § 325 odst. 4“ nahrazují
slovy „317 odst. 4, § 322 odst. 3, § 323, § 325 odst. 4
nebo § 325a,“.

300. V § 614 odst. 1 písm. j) až l) a v § 618
odst. 1 písm. j) až l) se slova „použije ve svém názvu
nebo obchodní firmě označení“ nahrazují slovy
„užije ve svém jméně slova“.

301. V § 614 odst. 1 písm. m) a v § 618 odst. 1
písm. m) se slova „použije označení“ nahrazují slovy
„užije ve svém jméně slova“.

302. V § 614 odst. 1 písm. n) a v § 618 odst. 1
písm. n) se slovo „použije“ nahrazuje slovy „nebo 3
užije“ a na konci textu písmene n) se doplňují slova
„anebo tvar odvozený od některého z těchto ozna-
čení, jakož i označení způsobilé vyvolat nebezpečí
záměny s některým z těchto označení“.

303. V § 615 odst. 5 a v § 619 odst. 5 se slova
„vedoucí osoba“ nahrazují slovy „osoba uvedená
v § 515“.

304. V § 616 odst. 2 se za slovo „že“ vkládají
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slova „v rozporu s § 538 odst. 2“ a slova „některý
z údajů nebo některou ze skutečností podle § 538
odst. 2“ se nahrazují slovy „způsob odstranění ne-
dostatků nebo zjednání nápravy“.

305. V § 616 odst. 4 písm. a) se číslo „5“ na-
hrazuje číslem „4“.

306. V § 617 odst. 1 se slovo „přestupku“ na-
hrazuje slovy „správního deliktu“.

307. V § 618 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „pře-
stupku“.

308. V § 622 odst. 1 větě druhé se číslo „4“ na-
hrazuje slovy „2 větě druhé nebo v § 17 odst. 3“.

309. V § 624 odst. 1 větě druhé se slova „nebo
jeho člena“ zrušují.

310. V § 626 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Zahraniční investiční fond, který není
srovnatelný se standardním fondem a u nějž Česká
národní banka nerozhodla, že je srovnatelný se spe-
ciálním fondem, se považuje za srovnatelný s fondem
kvalifikovaných investorů.“.

311. § 628 včetně nadpisu zní:

„§ 628

Nemovitost

Používá-li tento zákon pojem „nemovitost“, ro-
zumí se jí nemovitá věc včetně jejího příslušenství.“.

312. V § 634 odst. 1 až 3 se slova „v obchodní
firmě nebo jiném názvu anebo označení“ nahrazují
slovy „ve svém jméně“.

313. V § 634 odst. 4 se slova „o označení“ na-
hrazují slovy „o jméno“.

314. V § 634 odst. 5 se slova „Obchodní firma
nebo jiný název anebo označení“ nahrazují slovem
„Jméno“.

315. V § 634 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Používá-li § 634 až 636 pojem „jméno“,
rozumí se tím i jiné označení používané při podni-
kání, včetně dodatku ke jménu.“.

316. V § 635 se slova „Obchodní firma nebo
jiný název anebo označení“ nahrazují slovy „Jméno
obhospodařovatele investičního fondu, administrá-
tora investičního fondu nebo“, slovo „klamavý“ se

nahrazuje slovem „klamavé“ a slovo „tohoto“ se na-
hrazuje slovy „dotčeného investičního“.

317. V § 636 odst. 1 a 2 se slovo „používat“
nahrazuje slovem „užívat“.

318. V § 637 odst. 2 se slovo „vedeného“ na-
hrazuje slovem „vedeném“.

319. V § 638 odst. 3 písm. a) se slovo „stan-
dardního“ nahrazuje slovem „investičního“ a slova
„srovnatelného se standardním fondem“ se zrušují.

320. V § 638 odst. 3 písm. b) se slovo „stan-
dardním“ nahrazuje slovem „investičním“ a slova
„srovnatelným se standardním fondem“ se zrušují.

321. V § 639 odst. 2 se za slovo „mlčenlivost“
vkládají slova „podle odstavce 1“.

322. V § 648 se slovo „a“ na konci písmene a)
nahrazuje slovem „nebo“.

323. § 661 včetně nadpisu zní:

„§ 661

Povolení zahraniční osobě

(1) Do dne, který určí předpis Evropské unie
vydaný na základě článku 67 odst. 6 směrnice
Evropského parlamentu a Rady upravující správce
alternativních investičních fondů5) jako den, od kte-
rého se použijí články 35 a 37 až 41 této směrnice, se
v rozsahu, v jakém se toho dovolávají, nepoužijí
ustanovení tohoto zákona, která se dovolávají

a) referenčního státu,

b) obhospodařování zahraničního investičního
fondu, jehož domovským státem je jiný členský
stát, zahraniční osobou s povolením podle
§ 481,

c) nabízení investic do investičního fondu nebo
zahraničního investičního fondu v jiném člen-
ském státě zahraniční osobou s povolením po-
dle § 481, a

d) povolení orgánu dohledu jiného členského státu
srovnatelného s povolením podle § 481.

(2) Zahraniční osoba, které bylo uděleno povo-
lení podle § 481 přede dnem uvedeným v odstavci 1,
doloží do 3 měsíců od tohoto dne České národní
bance, že splňuje podmínku podle § 481 odst. 1
písm. a). Nedoloží-li to, nebo nesplňuje-li tuto pod-
mínku, Česká národní banka jí toto povolení ode-
jme.“.
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324. V § 665 odst. 3 písm. b) se číslo „1“ na-
hrazuje číslem „2“.

325. V § 670 odst. 4 se slova „požadavky na
kvalitativní kritéria“ nahrazují slovy „kvalitativní
požadavky na“.

326. V § 674 se za číslo „669“ vkládají slova
„písm. a) až c)“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Rozsah povolení k činnosti investiční společ-
nosti, samosprávného investičního fondu nebo hlav-
ního administrátora vydaných přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona odpovídá ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona srovnatelnému rozsahu ta-
kového povolení podle zákona č. 240/2013 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona. Česká národní banka vyhotoví na žádost in-
vestiční společnosti, samosprávného investičního
fondu nebo hlavního administrátora výpis s údaji
o rozsahu jejich povolení k činnosti podle zákona
č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

2. Řízení o žádostech o povolení k činnosti in-
vestiční společnosti, samosprávného investičního
fondu nebo hlavního administrátora zahájená přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto
dne pravomocně neukončená se dokončí podle zá-
kona č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona. Lhůty, jejichž běh
v těchto řízeních započal přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončil, běží
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu. Čes-
ká národní banka oznámí žadateli do 15 pracovních
dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jak
hodlá v řízení o jeho žádosti s ohledem na nabytí
účinnosti tohoto zákona postupovat, a vyzve jej
k uvedení žádosti do souladu s požadavky tohoto
zákona.

3. Investiční společnost, samosprávný investiční
fond a hlavní administrátor uvede své poměry a po-
měry investičních fondů, které obhospodařuje, do
souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/
/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, do dne 31. března 2015.

4. Depozitářská smlouva se uvede do souladu
s § 73 odst. 1 písm. f) a § 670 odst. 1 písm. f) zákona

č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, do dne 31. března 2015.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o finančním arbitrovi

Čl. III

Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve
znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zá-
kona č. 281/2009 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb. a zákona č. 278/2013 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) osobou obhospodařující nebo provádějící admi-
nistraci fondu kolektivního investování nebo
nabízející investice do fondu kolektivního in-
vestování nebo srovnatelného zahraničního in-
vestičního fondu a spotřebitelem při obhospo-
dařování nebo provádění administrace fondu
kolektivního investování nebo nabízení investic
do fondu kolektivního investování nebo srovna-
telného zahraničního investičního fondu,“.

2. V § 3 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) osoba obhospodařující fond kolektivního inves-
tování, provádějící administraci fondu kolektiv-
ního investování nebo nabízející investice do
fondu kolektivního investování nebo srovnatel-
ného zahraničního investičního fondu,“.

3. V § 3 odst. 2 se slovo „zákazník“ nahrazuje
slovy „zájemce o pojištění, pojistník, pojištěný,
oprávněná osoba nebo obmyšlený“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. IV

Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálo-
vém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona
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č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona
č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona
č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona
č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona
č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona
č. 254/2012 Sb., zákona č. 134/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona
č. 135/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 21 odst. 8 a v § 22 odst. 6 se na konci
textu doplňují slova „ ; pro investiční společnost
oprávněnou obhospodařovat standardní fondy nebo
srovnatelné zahraniční fondy nebo srovnatelnou za-
hraniční osobu vykonávající některou z činností po-
dle § 11 odst. 1 písm. c) až f) nebo podle § 11 odst. 6
písm. a) zákona upravujícího investiční společnosti
a investiční fondy se však použije“.

2. V § 36i odst. 4 se číslo „6“ nahrazuje čís-
lem „7“.

3. V § 92 odst. 3 písm. b), § 93 odst. 2 písm. b)
a v § 93 odst. 3 písm. b) se slovo „administrátor“
nahrazuje slovy „ten, kdo je oprávněn podle zákona
upravujícího investiční společnosti a investiční fondy
vykonávat úschovu cenných papírů nebo vedení evi-
dence zaknihovaných cenných papírů“ a slova „je-
hož administraci provádí, a který je oprávněn vyko-
návat úschovu cenných papírů a vedení evidence za-
knihovaných cenných papírů“ se zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o činnosti institucí
zaměstnaneckého penzijního pojištění

Čl. V

Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí za-
městnaneckého penzijního pojištění, ve znění zákona
č. 248/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 260/2011 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., se mění
takto:

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se

doplňují slova „ , ve znění směrnice Evropského par-
lamentu a Rady 2013/14/EU“.

2. V § 10b písm. c) se slova „ročních účetních
závěrek a výročních zpráv a všech dokumentů ne-
zbytných k účelům dohledu; mezi tyto dokumenty
mohou patřit vnitřní předběžné zprávy, pojistně ma-
tematická hodnocení a podrobné předpoklady, stu-
die o aktivech a pasivech, důkazy o souladu se zá-
sadami investiční politiky, důkazy o pravidelném
hrazení příspěvků, zprávy osob odpovědných za au-
dit ročních účetních závěrek“ nahrazují slovy „sle-
dovat přiměřenost postupů úvěrového hodnocení
prováděného touto institucí a hodnotit používání
odkazů na ratingy vydávané ratingovými agenturami
v její investiční politice“.

3. V § 10b se za písmeno c) vkládá nové pís-
meno d), které zní:

„d) požadovat od instituce se sídlem v České repu-
blice poskytnutí ročních účetních závěrek a vý-
ročních zpráv a všech dokumentů nezbytných
k účelům dohledu; mezi tyto dokumenty mo-
hou patřit vnitřní předběžné zprávy, pojistně
matematická hodnocení a podrobné předpo-
klady, studie o aktivech a pasivech, důkazy
o souladu se zásadami investiční politiky, dů-
kazy o pravidelném hrazení příspěvků, zprávy
osob odpovědných za audit ročních účetních
závěrek,“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

4. V § 10f odst. 1 se na konci písmene i) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) investiční politika nesmí být založena pouze na
výhradním nebo mechanickém spoléhání se na
ratingy vydávané ratingovými agenturami.“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015, s výjimkou ustanovení čl. V, která nabývají
účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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