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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 43 Rozeslána dne 24. března 2020 Cena Kč 138,–

O B S A H :

113. Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

114. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

115. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony

116. Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

117. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony

118. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů

119. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
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ZÁKON

ze dne 3. března 2020,

kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení
a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky

ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Státním fondu rozvoje bydlení

Čl. I

Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje
bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působ-
nosti orgánů České republiky ve věcech převodů
majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního
majetku České republiky, ve znění pozdějších před-
pisů, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/
/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/2005
Sb., zákona č. 71/2010 Sb., zákona č. 239/2012 Sb.,
zákona č. 276/2012 Sb., zákona č. 111/2018 Sb. a zá-
kona č. 307/2018 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se slova „rozvoje bydlení
a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti
orgánů České republiky ve věcech převodů ma-
jetku státu na jiné osoby a o Fondu národního
majetku České republiky, ve znění pozdějších
předpisů“ nahrazují slovy „podpory investic“.

2. V nadpisu části první se slova „ROZVOJE
BYDLENÍ“ nahrazují slovy „PODPORY INVES-
TIC“.

3. V § 1 odst. 1 větě první se slova „rozvoje
bydlení“ nahrazují slovy „podpory investic“.

4. V § 1 odst. 1 větě druhé se slova „rozvoj
bydlení v České republice v souladu s koncepcí by-
tové politiky schválenou vládou České republiky
a udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů v souladu
s veřejným zájmem“ nahrazují slovy „udržitelný
rozvoj obcí, měst a regionů, bydlení a cestovního
ruchu v souladu s veřejným zájmem a koncepcemi,

strategickými dokumenty, programy a jinými doku-
menty schválenými vládou České republiky“.

5. V § 1 odst. 7 se slova „ , zejména podle zá-
kona o kolektivním investování“ zrušují.

6. V § 2 odst. 1 písm. g) se slova „ze struktu-
rálních fondů Evropských společenství“ nahrazují
slovy „z fondů Evropské unie“.

7. V § 2 odst. 1 písm. h) se slovo „půjčky“ na-
hrazuje slovem „zápůjčky“.

8. V § 2 odst. 1 písm. i) se slovo „půjček“ na-
hrazuje slovem „zápůjček“.

9. V § 2 se odstavec 3 zrušuje.

10. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 3
odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „Finanční“
nahrazuje slovem „Peněžní“.

11. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „nebo dotace“.

12. V § 3 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

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

13. V § 3 odst. 1 písm. d) se slova „koupí nebo“
zrušují.

14. V § 3 odst. 1 písm. e) se slova „členských
práv a povinností“ nahrazují slovy „družstevního
podílu“ a slovo „účastník“ se nahrazuje slovem „ža-
datel“.

15. V § 3 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:

„f) ke krytí části úhrady formou dotace za účelem
nabytí družstevního podílu v bytovém druž-
stvu, stane-li se žadatel nájemcem bytu, kterého
se nabytí družstevního podílu týká,“.
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Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písme-
na g) a h).

16. V § 3 odst. 1 písmeno h) zní:

„h) ke krytí části nákladů spojených s řešením bez-
bariérovosti veřejných prostranství a budov ve
vlastnictví obce nebo kraje formou dotace nebo
úvěru,“.

17. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňují pís-
mena i) až o), která znějí:

„i) ke krytí části nákladů spojených s pořízením
technického vybavení obcí a dobrovolných
svazků obcí určeného k údržbě veřejných pro-
stranství formou dotace nebo úvěru,

j) ke krytí části nákladů formou dotace nebo
úvěru na pořízení vybavení do vybraných bu-
dov ve vlastnictví krajů a obcí,

k) ke krytí části nákladů formou dotace nebo
úvěru na vybudování nebo obnovu

1. veřejné dopravní infrastruktury a s ní souvi-
sejících zařízení,

2. veřejné technické infrastruktury,

3. občanského vybavení, kterým jsou zejména
stavby a zařízení sloužící pro vzdělávání, vý-
chovu, sociální služby a péči o rodinu,

4. veřejných prostranství,

5. staveb sloužících pro poskytování služeb ve
veřejném zájmu,

l) ke krytí části nákladů formou dotace nebo
úvěru zaměřených na revitalizaci území, včetně
projektové přípravy, demolice nebo rekon-
strukce budov,

m) ke krytí části nákladů projektů za účelem roz-
voje regionů v oblasti cestovního ruchu formou
dotace nebo úvěru,

n) ke krytí části nákladů formou dotace na zpra-
cování územně plánovacích dokumentací nebo
územně plánovacích podkladů,

o) ke krytí části nákladů formou dotace na zlepšo-
vání architektonické a urbanistické kvality sta-
veb a prostředí vytvářeného výstavbou, včetně
pořádání architektonických a urbanistických
soutěží.“.

18. V § 3 odst. 2 písm. d) se text „písm. d)“ na-
hrazuje textem „písm. c)“.

19. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene h)

doplňují slova „ , cestovního ruchu a udržitelného
rozvoje obcí, měst a regionů“.

20. V § 3 odstavec 4 zní:

„(4) Činnosti spojené s funkcí Fondu s výjim-
kou poskytování dotací podle odstavce 1 písm. a), f)
a h) až o) může Fond svěřit jiné právnické osobě
vybrané podle zákona o zadávání veřejných zaká-
zek.“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

21. V § 3 odst. 5 a v § 9 se slovo „finančních“
nahrazuje slovem „peněžních“.

22. V § 3 odst. 6 se slovo „finanční“ nahrazuje
slovem „peněžní“.

23. V § 4 odst. 3 se slova „do bydlení“ zrušují.

24. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Za účelem ověření údajů, které byly Fondu
poskytnuty žadatelem a příjemcem peněžních pro-
středků, se Fondu poskytují údaje katastru nemovi-
tostí bezúplatně, a to prostřednictvím dálkového pří-
stupu.“.

25. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 4a

Využívání údajů z informačních systémů
veřejné správy

(1) Fond využívá při výkonu své působnosti ze
základního registru obyvatel údaje v rozsahu

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí sub-
jektu údajů mimo území České republiky, da-
tum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlá-
šení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uve-
den jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů nepřežil, a datum nabytí právní moci to-
hoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství.
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(2) Fond využívá při výkonu své působnosti
z informačního systému evidence obyvatel údaje
v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení,

b) datum narození,

c) místo a okres narození; u občana, který se na-
rodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

d) rodné číslo,

e) adresa místa trvalého pobytu,

f) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství.

(3) Fond využívá při výkonu své působnosti
z informačního systému cizinců údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení,

b) datum narození,

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

d) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,

e) druh a adresa místa pobytu,

f) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení po-
bytu.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z in-
formačního systému evidence obyvatel nebo infor-
mačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.“.

26. V § 5 odstavec 6 zní:

„(6) Výbor Fondu může na návrh ředitele
Fondu schválit v průběhu kalendářního roku ne-
zbytné přesuny mezi jednotlivými položkami roz-
počtu Fondu, nepřesáhnou-li tyto přesuny v souhrnu
za daný kalendářní rok 5 % celkových výdajů sta-
novených schváleným rozpočtem Fondu na přísluš-
ný kalendářní rok. Další nebo vyšší přesuny schva-
luje v případě naléhavé potřeby na návrh ministra
výbor Poslanecké sněmovny, do jehož působnosti
patří regionální rozvoj.“.

27. V § 6 odst. 2 se na konci textu věty první
doplňují slova „a skládá se ze 4 zástupců minister-
stva, zástupce Ministerstva financí, zástupce Minis-
terstva průmyslu a obchodu a zástupce územně
samosprávných celků“.

28. V § 6 odst. 2 se věta pátá zrušuje.

29. V § 7 odst. 1 se slova „s pracovním pomě-
rem“ nahrazují slovy „se základním pracovněpráv-
ním vztahem“.

30. V § 7 odst. 2 se slova „pracovněprávním,
služebním či obdobném poměru“ nahrazují slovy
„základním pracovněprávním vztahu, služebním po-
měru nebo v jiném obdobném vztahu“.

31. § 8 zní:

„§ 8

(1) Výkon členství ve výboru nebo v dozorčí
radě Fondu je překážkou v práci z důvodu výkonu
veřejné funkce podle § 201 zákoníku práce. Členům
výboru a členům dozorčí rady přísluší náhrada ces-
tovních výdajů souvisejících s výkonem jejich funkce
ve stejném rozsahu jako zaměstnancům Fondu.

(2) Výši odměny spojené s výkonem funkce
člena výboru a člena dozorčí rady Fondu stanoví
vláda usnesením.“.

Poznámky pod čarou č. 4 až 6 se zrušují.

32. V § 9 se za slovo „podpor“ vkládají slova
„ . V oblasti bydlení podpory cílí“.

33. V § 9 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:

„(2) Podmínky použití peněžních prostředků
ve formě úvěru obsahují alespoň

a) účel úvěru,

b) stanovení okruhu příjemců úvěru,

c) výši úvěru nebo pravidla pro její stanovení,

d) výši úrokové sazby nebo pravidla pro její sta-
novení,

e) podmínky poskytnutí a použití úvěru,

f) náležitosti žádosti o úvěr,

g) způsob zajištění úvěru a

h) dobu splatnosti úvěru.

(3) Podmínky použití peněžních prostředků ve
formě dotace obsahují alespoň

a) účel dotace, nebo účel úvěru, na jehož úroky je
dotace poskytována,

b) stanovení okruhu příjemců dotace,

c) výši dotace nebo pravidla pro její stanovení,

d) podmínky poskytnutí a použití dotace a
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e) náležitosti žádosti o dotaci.

(4) Podmínky ručení obsahují alespoň
a) účel úvěru, který je ručením zajištěn,
b) stanovení okruhu příjemců úvěru, jejichž úvěr

může být zajištěn,
c) rozsah ručení nebo pravidla pro jeho stanovení,

d) způsob zajištění závazků příjemce podle pís-
mene b) vůči Fondu a

e) náležitosti žádosti o zajištění úvěru ručením.“.

34. Za § 9 se vkládají nové § 9a a 9b, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 9a

Poskytování peněžních prostředků

(1) Fond oznámí lhůtu pro příjem žádostí nebo
den zveřejnění výzvy k podání žádosti o poskytnutí
dotace, úvěru nebo ručení na svých internetových
stránkách. Oznámení lhůty pro příjem žádostí nebo
výzva musí být přístupné po dobu nejméně 30 dnů
před uplynutím lhůty pro podání žádosti. Obsahem
výzvy je její věcné zaměření, okruh oprávněných ža-
datelů, lhůta pro podání žádosti, popřípadě další po-
žadavky, které žadatel musí splnit.

(2) Žádost o poskytnutí podpory obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum naro-
zení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu
trvalého pobytu, je-li příjemce fyzickou oso-
bou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem,
také identifikační číslo,

b) název, adresu sídla a identifikační číslo, je-li ža-
datel právnickou osobou, a identifikaci osob

1. jednajících jeho jménem s uvedením, zda jed-
nají jako statutární orgán, nebo jednají na zá-
kladě plné moci,

2. s podílem v této právnické osobě,
3. v nichž má podíl, a výši tohoto podílu,

c) požadovanou výši podpory,
d) účel, na který chce žadatel požadované pro-

středky použít,
e) lhůtu, v níž má být účelu podle písmene d) do-

saženo,
f) určení výzvy nebo nařízení vlády, na jejichž zá-

kladě je žádost podávána,
g) další údaje nutné pro posouzení žádosti Fon-

dem.

(3) Pokud Fond na základě žádosti o dotaci,
úvěr nebo ručení neuzavře s žadatelem smlouvu po-
dle § 3 odst. 5, sdělí žadateli bez zbytečného odkladu
písemně důvody, které k neuzavření smlouvy vedly.

(4) Smlouva o poskytnutí prostředků podle § 3
odst. 5 obsahuje alespoň v případě

a) úvěru podmínky čerpání, použití a splatnosti
úvěru a zajištění závazků příjemce úvěru vůči
Fondu,

b) dotace podmínky čerpání a použití dotace,

c) ručení podmínky splatnosti pohledávky Fondu
vzniklé na základě plnění z ručení a zajištění
závazků příjemce ručení vůči Fondu.

§ 9b

Kontrola

Fond je oprávněn provádět kontrolu správnosti
údajů uvedených v žádostech podávaných Fondu
a dodržování podmínek poskytnutí a čerpání pe-
něžních prostředků Fondu podle zákona o finanční
kontrole.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Členovi výboru Státního fondu rozvoje bydlení
jmenovanému do funkce člena výboru podle § 6
odst. 2 zákona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zanikne
členství ve výboru uplynutím jeho funkčního ob-
dobí. Při jmenování nových členů výboru postupuje
vláda tak, aby nejpozději se zánikem členství ve vý-
boru posledního člena jmenovaného přede dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona došlo k naplnění poža-
davku na složení výboru podle § 6 odst. 2 zákona
č. 211/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje

Čl. III

Na konci textu § 11 zákona č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona
č. 298/2015 Sb., se doplňují slova „ ; investiční pod-
pora regionálního rozvoje může být také financo-
vána prostřednictvím Státního fondu podpory inves-
tic podle zákona o Státním fondu podpory investic“.
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ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o některých podmínkách
podnikání a o výkonu některých činností v oblasti

cestovního ruchu

Čl. IV

V § 10f odst. 1 až 3, § 10g odst. 4 a 5, § 10h
odst. 1 a 2 a v § 10i odst. 2 zákona č. 159/1999 Sb.,
o některých podmínkách podnikání a o výkonu ně-
kterých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění
zákona č. 111/2018 Sb., se slova „rozvoje bydlení“
nahrazují slovy „podpory investic“.

Poznámka pod čarou č. 15 zní:

„15) Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory inves-
tic, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o podpoře výstavby družstevních
bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení

Čl. V

Zákon č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby

družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje by-
dlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopi-
sech, (zákon o podpoře výstavby družstevních
bytů), ve znění zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 344/2013 Sb. a zákona
č. 307/2018 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se slova „rozvoje bydlení“
nahrazují slovy „podpory investic“.

2. V nadpisu části první se slova „ROZVOJE
BYDLENÍ“ nahrazují slovy „PODPORY INVES-
TIC“.

3. V § 1 větě první se slova „rozvoje bydlení“
nahrazují slovy „podpory investic“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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ZÁKON

ze dne 3. března 2020,

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna trestního zákoníku

Čl. I

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zá-
kona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona
č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhláše-
ného pod č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb.,
zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb., zá-
kona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona
č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona
č. 323/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona
č. 55/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona
č. 204/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb. a zákona
č. 315/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 52 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové
písmeno h), které zní:

„h) zákaz držení a chovu zvířat,“.

Dosavadní písmena h) až l) se označují jako písme-
na i) až m).

2. V § 53 odst. 2 se za slova „peněžitý trest,“
vkládají slova „zákaz držení a chovu zvířat,“.

3. Za § 74 se vkládají nové § 74a a 74b, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 74a

Zákaz držení a chovu zvířat

(1) Soud může uložit trest zákazu držení

a chovu zvířat až na deset let, dopustil-li se pachatel
trestného činu v souvislosti s držením, chovem nebo
péčí o zvíře.

(2) Trest zákazu držení a chovu zvířat jako trest
samostatný může soud uložit pouze v případě, jest-
liže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného
trestného činu a osobě a poměrům pachatele uložení
jiného trestu není třeba.

(3) Trest zákazu držení a chovu zvířat spočívá
v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto
trestu zakazuje držení, chov a péče o zvíře.

§ 74b

Výkon trestu zákazu držení a chovu zvířat

(1) Do doby výkonu trestu zákazu držení
a chovu zvířat se nezapočítává doba výkonu trestu
odnětí svobody; započítává se však doba, po kterou
pachatel před právní mocí rozsudku na základě roz-
hodnutí nebo opatření orgánu veřejné moci nesměl
již zvířata, která jsou předmětem zákazu, držet nebo
chovat anebo o ně pečovat.

(2) Byl-li trest zákazu držení a chovu zvířat vy-
konán, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsou-
zen.“.

4. V části první hlavě páté nadpisu oddílu sed-
mého a v nadpisu § 90 se za slovo „činnosti,“ vklá-
dají slova „zákazu držení a chovu zvířat,“.

5. V § 90 odst. 1 a 2 a v § 91 odst. 1 až 3 a 5 se
za slovo „činnosti,“ vkládají slova „zákazu držení
a chovu zvířat,“.

6. V § 94 odst. 3 se za slovo „činnosti,“ vkládají
slova „zákaz držení a chovu zvířat,“.

7. § 302 včetně nadpisu zní:

„§ 302

Týrání zvířat

(1) Kdo týrá zvíře surovým nebo trýznivým
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způsobem, bude potrestán odnětím svobody na šest
měsíců až na tři léta, zákazem činnosti nebo propad-
nutím věci.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let
nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li takový čin veřejně nebo na místě ve-

řejnosti přístupném,

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované
skupiny, nebo

c) pokračuje-li v páchání takového činu po delší
dobu.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let
bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na větším
počtu zvířat,

b) způsobí-li takovým činem týranému zvířeti
trvalé následky na zdraví nebo smrt,

c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť suro-
vým nebo trýznivým způsobem, nebo

d) spáchá-li takový čin opětovně.“.

8. Za § 302 se vkládá nový § 302a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 302a

Chov zvířat v nevhodných podmínkách

(1) Kdo chová větší počet zvířat v nevhodných
podmínkách a tím ohrožuje jejich život nebo jim
způsobuje značné útrapy, bude potrestán odnětím
svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Kdo chová zvířata v nevhodných podmín-
kách za účelem obchodu, anebo kdo kořistí z tako-
vého chovu, a tím ohrožuje jejich život nebo jim
způsobuje značné útrapy, bude potrestán odnětím
svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem
činnosti.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let
bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 v úmyslu zís-
kat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,

b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
trvalé následky či smrt zvířeti, nebo

c) spáchá-li takový čin jako člen organizované
skupiny.

(4) Odnětím svobody na pět až deset let bude
pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 v úmyslu zís-
kat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
rozsahu,

b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
trvalé následky či smrt většímu počtu zvířat,
nebo

c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou
skupinou působící ve více státech.“.

9. V § 337 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:

„f) drží nebo chová zvíře, na které se vztahuje trest
zákazu držení a chovu zvířat, nebo se dopustí
jiného závažného jednání, aby zmařil účel to-
hoto trestu,“.

Dosavadní písmena f) až j) se označují jako písme-
na g) až k).

ČÁST DRUHÁ

Změna trestního řádu

Čl. II

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soud-
ním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb.,
zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zá-
kona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona
č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona
č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona
č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona
č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona
č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhláše-
ného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995
Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb.,
zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zá-
kona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona
č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb.,
zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zá-
kona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona
č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona
č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/
/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/
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/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006
Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb.,
zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zá-
kona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona
č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb.,
zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zá-
kona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona
č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona
č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona
č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona
č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhláše-
ného pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 219/
/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/
/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/
/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/
/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/
/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona
č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona
č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona
č. 86/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona
č. 163/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona
č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 301/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona
č. 55/2017 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., zákona
č. 57/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona
č. 59/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 204/2017 Sb., zákona č. 178/2018 Sb., zákona
č. 287/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona
č. 203/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb. a zákona
č. 315/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 314e odst. 2 se za písmeno d) vkládá
nové písmeno e), které zní:

„e) trest zákazu držení a chovu zvířat,“.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písme-
na f) až j).

2. Za § 350a se vkládají nové § 350aa a 350ab,
které včetně nadpisů znějí:

„§ 350aa

Výkon trestu zákazu držení a chovu zvířat

(1) Předseda senátu rozhodne ihned po právní
moci rozsudku, jímž byl odsouzenému uložen trest

zákazu držení a chovu zvířat, o započtení doby, po
kterou bylo na základě rozhodnutí nebo opatření
orgánu veřejné moci odsouzenému před právní mocí
rozsudku znemožněno držet nebo chovat zvířata,
která jsou předmětem zákazu, anebo o ně pečovat,
do doby výkonu uloženého trestu zákazu držení
a chovu zvířat. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná
stížnost.

(2) Předseda senátu může na návrh odsouze-
ného stanovit přiměřenou lhůtu k zajištění péče
o zvíře, které drží, chová nebo o které pečuje a které
je předmětem trestu zákazu držení a chovu zvířat.
Tuto lhůtu může předseda senátu na návrh odsouze-
ného opakovaně prodloužit. Proti tomuto rozhod-
nutí je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.

(3) Na řízení o podmíněném upuštění od vý-
konu zbytku trestu zákazu držení a chovu zvířat,
jakož i na řízení o nařízení výkonu zbytku tohoto
trestu se použijí přiměřeně § 331 až 333.

§ 350ab

Kontrola výkonu trestu zákazu držení
a chovu zvířat

(1) Jakmile se stane vykonatelným rozhodnutí,
podle něhož se má vykonat trest zákazu držení
a chovu zvířat, předseda senátu zašle jeho opis kraj-
ské veterinární správě, v jejímž obvodu odsouzený
bydlí nebo, nemá-li odsouzený stálé bydliště, v jejímž
obvodu se zdržuje nebo pracuje. Předseda senátu za-
šle krajské veterinární správě rovněž opis rozhodnutí
o zápočtu podle § 350aa odst. 1, o stanovení lhůty
k zajištění péče o zvíře a její prodloužení podle
§ 350aa odst. 2, a o upuštění od výkonu zbytku tres-
tu zákazu držení a chovu zvířat nebo o nařízení vý-
konu zbytku tohoto trestu. Jestliže odsouzený
v rámci výkonu zaměstnání nebo povolání pečuje
o zvířata, která jsou předmětem zákazu držení
a chovu zvířat, nebo s nimi pracuje, uvědomí před-
seda senátu též organizaci, u které je obviněný v pra-
covním nebo obdobném poměru.

(2) Krajská veterinární správa provádí namát-
kovou kontrolu obydlí, jiných prostor a pozemků,
které odsouzený vlastní nebo užívá anebo kde se
zdržuje; odsouzený je povinen za tímto účelem
umožnit vstup do obydlí a jiných prostor a na po-
zemky a strpět úkony bezprostředně související
s touto kontrolou.
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(3) Nedodržuje-li odsouzený zákaz držení
a chovu zvířat, sdělí tuto skutečnost krajská veteri-
nární správa bezodkladně Policii České republiky.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob

Čl. III

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona
č. 105/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona
č. 86/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona
č. 135/2016 Sb., zákona č. 183/2016 Sb., zákona
č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb. a zákona
č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:

„f) zákaz držení a chovu zvířat,“.

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

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

„§ 20a

Zákaz držení a chovu zvířat

Soud může uložit právnické osobě trest zákazu
držení a chovu zvířat až na dvacet let, byl-li trestný
čin spáchán v souvislosti s držením, chovem nebo
péčí o zvíře.“.

3. V § 24 písm. a) až c) se za slovo „činnosti,“
vkládají slova „zákazu držení a chovu zvířat,“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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ZÁKON

ze dne 4. března 2020,

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o silniční dopravě

Čl. I

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve
znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997
Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000
Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002
Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004
Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb.,
zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zá-
kona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona
č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona
č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 304/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova „ozbrojenými bezpeč-
nostními“ nahrazují slovem „bezpečnostními“.

2. V § 2 se za odstavec 9 vkládá nový odsta-
vec 10, který zní:

„(10) Zprostředkovatel taxislužby je osoba,
která za úplatu zprostředkuje uzavření přepravní
smlouvy mezi dopravcem a objednatelem přepravy,
jejímž předmětem je poskytnutí taxislužby.“.

Dosavadní odstavce 10 až 20 se označují jako od-
stavce 11 až 21.

3. V § 2 se odstavec 20 zrušuje.

Dosavadní odstavec 21 se označuje jako odstavec 20.

4. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „podle pís-
mene a)“ nahrazují slovy „o době řízení vozidla,

bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle
tohoto zákona, přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie4e) nebo mezinárodní smlouvy, kterou je
Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve
Sbírce zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv,“.

5. V § 3 odst. 3 úvodní části ustanovení se za
slova „Tuzemský dopravce“ vkládají slova „provo-
zující silniční dopravu velkými vozidly“.

6. V § 3 odst. 3 písm. a) se slova „jej vést“ na-
hrazují slovy „zajistit jeho vedení“.

7. V § 5 se slovo „Dopravní“ nahrazuje slovy
„Jde-li o koncesi pro provozování silniční dopravy
velkými vozidly, dopravní“.

8. V § 5 se věta druhá zrušuje.

9. V § 8a odst. 7 se slova „ve Věstníku do-
pravy“ nahrazují slovy „způsobem umožňujícím
dálkový přístup“.

10. V § 9 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako od-
stavce 1 až 6.

11. V § 9 odst. 1 písm. b) se slova „odstavce 3“
nahrazují slovy „odstavce 2“.

12. V § 9 odst. 2 písm. a) se vkládá nový bod 1,
který zní:

„1. užití vozidla, které není označeno evidenční
nálepkou vozidla taxislužby,“.

Dosavadní body 1 až 5 se označují jako body 2 až 6.

13. V § 9 odst. 2 písm. a) se na konci textu
bodu 4 doplňují slova „nebo uvedení nepravdivých
údajů v dokladu o přepravě“.

14. V § 9 odst. 4 se za slova „dopravní úřad“
vkládají slova „nebo Ministerstvo dopravy“.

15. V § 9 odst. 5 se slova „odstavce 3“ nahra-
zují slovy „odstavce 2“.

16. V § 13 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
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„Nevydá-li dotčený úřad v této lhůtě závazné stano-
visko, platí, že bylo vydáno souhlasné stanovisko.“.

17. V § 16c se na konci odstavce 3 doplňuje
věta „Nevydá-li dotčený úřad v této lhůtě závazné
stanovisko, platí, že bylo vydáno souhlasné stano-
visko.“.

18. V § 16f odst. 4 se za větu třetí vkládá věta
„Nevydá-li dotčený úřad v této lhůtě závazné stano-
visko, platí, že bylo vydáno souhlasné stanovisko.“.

19. V § 16f se na konci odstavce 6 doplňuje věta
„Proti rozhodnutí, kterým byl jízdní řád nebo vý-
lukový jízdní řád schválen nebo kterým byla schvá-
lena jejich změna, se nelze odvolat; to neplatí v pří-
padě rozhodnutí podle odstavce 3.“.

20. V § 17 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) V celostátním informačním systému o jízd-
ních řádech jsou vedeny údaje obsažené v jízdních
řádech veřejné linkové osobní dopravy, veřejné
drážní osobní dopravy a veřejné osobní vodní do-
pravy a názvy zastávek linkové osobní dopravy.“.

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

21. V § 17 odst. 5 se slova „Odstavec 2“ nahra-
zují slovy „Odstavec 3“.

22. V § 17a odst. 1 se za písmeno b) vkládá
nové písmeno c), které zní:

„c) Ministerstva dopravy,“.

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

23. V § 17a odst. 2 se číslo „15“ nahrazuje čís-
lem „10“.

24. V § 18a odst. 1 úvodní části ustanovení se
slovo „dopravce“ zrušuje.

25. V § 18a odst. 2 písm. c) se za slovem „do-
ručování12)“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovem
„dokladu“ se doplňují slova „a u osob, které nedo-
sáhly plnoletosti, osobní údaje zákonného zástupce
v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a adresa
pro doručování.“.

26. V § 18c odst. 2 se číslo „60“ nahrazuje čís-
lem „90“.

27. V § 21 odst. 1 písm. a) se za slova „(dále jen
„vozidlo taxislužby“)“ vkládají slova „a označeno

evidenční nálepkou vozidla taxislužby, která byla
pro toto vozidlo vydána“.

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

„(3) Dopravce je při provozování taxislužby
povinen zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykoná-
vala osoba, která

a) je v základním pracovněprávním vztahu s do-
pravcem, není-li touto osobou sám dopravce
nebo jeho manžel nebo registrovaný partner, a

b) je držitelem oprávnění řidiče taxislužby.“.

Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako od-
stavce 4 až 10.

29. V § 21 odst. 4 se písmena a) a b) zrušují.

Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písme-
na a) až g).

30. V § 21 odst. 4 písm. a) bodu 2 se slova
„a příjmením“ zrušují a za slovo „popřípadě“ se
vkládají slova „jmény, a příjmením,“.

31. V § 21 odst. 4 písm. b) bodu 1 se slova
„ , paměťová jednotka“ zrušují.

32. V § 21 odst. 4 písm. b) bodu 3 se slova „pís-
mene h)“ nahrazují slovy „písmene f)“.

33. V § 21 odstavce 5 až 7 znějí:

„(5) Splnění povinností podle odstavce 4 se ne-
vyžaduje, je-li přeprava poskytnuta na základě pí-
semné smlouvy uzavřené před zahájením přepravy,
která

a) obsahuje

1. identifikační údaje smluvních stran, kterými
jsou jméno, popřípadě jména, a příjmení, ob-
chodní firma nebo název, adresa bydliště
nebo sídla a datum narození nebo identifi-
kační číslo dopravce a objednatele přepravy,

2. jednoznačné určení přepravy uvedením
jména, popřípadě jmen, a příjmení nebo ji-
ného určení přepravovaných osob a údajů
o datu, čase a trase přepravy,

3. cenu za přepravu nebo způsob jejího určení a

4. údaje o zprostředkovateli taxislužby, kte-
rými jsou jeho jméno, popřípadě jména, a pří-
jmení, obchodní firma nebo název, adresa
sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
a označení, že jde o zprostředkovatele, je-li
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uzavření smlouvy zprostředkováno zpro-
středkovatelem taxislužby, a

b) je při přepravě a po zbývající část dne, ve kte-
rém byla přeprava poskytnuta, k dispozici u ři-
diče taxislužby, kterým byla přeprava poskyt-
nuta, nebo je u řidiče k dispozici její kopie.

(6) Splnění povinností podle odstavce 4 se rov-
něž nevyžaduje, je-li přeprava poskytnuta na základě
objednávky provedené elektronickými prostředky
jinou než hlasovou službou a

a) objednateli přepravy byla před objednáním pře-
pravy sdělena konečná cena za tuto přepravu
a, je-li přeprava zprostředkována zprostředko-
vatelem taxislužby, jeho jméno, popřípadě
jména, a příjmení, obchodní firma nebo název,
adresa sídla a identifikační číslo, bylo-li přidě-
leno,

b) objednateli přepravy byly před zahájením pře-
pravy sděleny údaje o

1. dopravci, který přepravu poskytne, kterými
jsou jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení,
obchodní firma nebo název, adresa sídla
a identifikační číslo,

2. řidiči taxislužby, který přepravu provede,
kterými jsou jeho jméno, popřípadě jména,
a příjmení, a

3. vozidle taxislužby, kterým bude přeprava
poskytnuta, kterými jsou jeho státní pozná-
vací značka, tovární značka a obchodní ozna-
čení,

c) objednateli přepravy bylo bezprostředně po
ukončení přepravy na jím uvedenou adresu
elektronické pošty zasláno potvrzení o přepravě
a

d) potvrzení o přepravě je po zbývající část dne, ve
kterém byla přeprava poskytnuta, k dispozici
u řidiče taxislužby, který přepravu poskytnul.

(7) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozi-
dlem taxislužby, je dále povinen

a) uchovávat záznamy o přepravě podle od-
stavce 4 písm. f), smlouvy o přepravě podle od-
stavce 5 a potvrzení o přepravě podle od-
stavce 6 písm. d) po dobu nejméně 3 let od
ukončení přepravy, k níž se vztahují, a

b) zajistit, aby vozidlo taxislužby nebylo označeno
střešní svítilnou podle odstavce 4 písm. a) bo-

du 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem
zaměnitelným s tímto označením,

1. je-li použito k jinému účelu než k provozo-
vání taxislužby, nebo

2. není-li vybaveno taxametrem.“.

34. V § 21 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako od-
stavce 8 a 9.

35. V § 21 odstavec 9 zní:

„(9) Prováděcí právní předpis stanoví náleži-
tosti záznamu o přepravě, knihy taxametru, dokladu
o přepravě, potvrzení o přepravě a způsob řádné ob-
sluhy taxametru.“.

36. V § 21a odst. 1 písmeno b) zní:

„b) je dopravce podle zápisu v registru silničních
vozidel14) provozovatelem vozidla,“.

37. V § 21a odst. 1 písm. d) se slova „od-
stavci 5“ nahrazují slovy „odstavci 6“.

38. V § 21a odst. 2 písm. b) se slova „a výrobní
číslo paměťové jednotky taxametru“ zrušují a slova
„na základě předchozí písemné smlouvy podle § 21
odst. 4“ se nahrazují slovy „podle § 21 odst. 5 ne-
bo 6“.

39. V § 21a se na konci odstavce 4 doplňuje
věta „Na základě oznámení zapíše dopravní úřad
změnu údajů v evidenci vozidel taxislužby a vydá
dopravci nový výpis z této evidence.“.

40. V § 21a se za odstavec 4 vkládá nový od-
stavec 5, který zní:

„(5) Při zápisu vozidla do evidence vozidel ta-
xislužby nebo na žádost dopravce vydá dopravní
úřad dopravci, pro kterého je vozidlo v evidenci vo-
zidel taxislužby zapsáno, evidenční nálepku vozidla
taxislužby. Dopravce je povinen zajistit, aby tato ná-
lepka nebyla umístěna na jiném vozidle, než pro
které byla vydána. Umístění nálepky na vozidlo ta-
xislužby, pro které byla vydána, se nepovažuje za
označení vozidla v rozporu s § 21 odst. 7 písm. b)
nebo § 21d odst. 5.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

41. V § 21a odst. 6 písm. a) se slova „až c)“
nahrazují slovy „nebo b)“.

42. V § 21a odst. 6 písm. b) se slova „dopravce
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pozbude oprávnění“ nahrazují slovy „zaniklo opráv-
nění dopravce“.

43. V § 21a odst. 6 písm. d) se text „§ 35 odst. 2
písm. l)“ nahrazuje slovy „§ 35 odst. 2 písm. i) ne-
bo l)“.

44. V § 21a se doplňují odstavce 7 a 8, které
znějí:

„(7) V případě vyřazení vozidla z evidence vo-
zidel taxislužby je dopravce povinen neprodleně za-
jistit odstranění evidenční nálepky vozidla taxi-
služby.

(8) Náležitosti a vzor evidenční nálepky vozidla
taxislužby a způsob jejího umístění na vozidle sta-
noví prováděcí právní předpis.“.

45. V § 21b se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1
a 2.

46. V § 21b odst. 2 se za slovo „zvláštních“
vkládá slovo „technických“, slova „požadavek na
barvu karoserie vozidla nebo technické požadavky.
Jako technický požadavek lze stanovit pouze poža-
davek na minimální nebo“ se nahrazují slovy „poža-
davky na“ a za slovo „Zvláštní“ se vkládá slovo
„technické“.

47. V § 21c odst. 1 se text „§ 9 odst. 3“ nahra-
zuje textem „§ 9 odst. 2“.

48. V § 21c se na konci odstavce 2 doplňuje
věta „Cizinec, kterému byla udělena mezinárodní
ochrana33), doklady podle vět první a druhé vydané
státem, jehož je státním příslušníkem, nepřikládá.“.

Poznámka pod čarou č. 33 zní:

„33) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů.“.

49. V § 21c odstavec 4 zní:

„(4) Dopravní úřad oprávnění řidiče taxislužby
odejme, pokud

a) o to jeho držitel požádal, nebo

b) jeho držitel přestal být spolehlivým podle § 9
odst. 2; vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění
řidiče taxislužby je prvním úkonem v řízení.“.

50. V § 21c odst. 5 větě první se za slova „nebo
poškození průkazu řidiče taxislužby“ vkládají slova

„nebo změnu údajů v něm zaznamenaných“ a část
věty za středníkem včetně středníku se zrušuje.

51. V § 21c odst. 5 se věta druhá nahrazuje vě-
tou „Na žádost řidiče taxislužby vydá dopravní úřad
namísto průkazu řidiče taxislužby, jehož se ozná-
mení podle věty první týká, nový průkaz řidiče taxi-
služby, je-li žadatel držitelem oprávnění řidiče taxi-
služby.“.

52. V § 21c odst. 6 písm. c) se slova „ , odcizení
nebo poškození.“ nahrazují slovy „nebo odcizení,“.

53. V § 21c odst. 6 se doplňuje písmeno d),
které zní:

„d) dnem vydání nového průkazu řidiče taxislužby,
oznámil-li řidič taxislužby dopravnímu úřadu
jeho poškození nebo změnu údajů v něm za-
znamenaných.“.

54. V § 21c odst. 7 se na konci textu věty první
doplňují slova „ , nebo nejpozději při vydání nového
průkazu řidiče taxislužby v případě pozbytí platnosti
podle odstavce 6 písm. d)“.

55. V § 21d odst. 1 písm. a) se slova „bodu 1“
nahrazují slovy „ , a označeno evidenční nálepkou
vozidla taxislužby, která byla pro toto vozidlo vy-
dána“.

56. V § 21d odst. 4 úvodní části ustanovení se
slova „Při výkonu práce řidiče taxislužby je řidič
vozidla taxislužby, které je vybaveno taxametrem,“
nahrazují slovy „Nejde-li o přepravu podle § 21
odst. 5 nebo 6, je řidič vozidla při výkonu práce
řidiče taxislužby“.

57. V § 21d odst. 4 se vkládá nové písmeno a),
které zní:

„a) užít vozidlo taxislužby, které je viditelně a či-
telně označeno

1. střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI
na její přední a zadní straně a

2. jménem, popřípadě jmény, a příjmením, ob-
chodní firmou nebo názvem dopravce umís-
těným na vozidle tak, aby měl cestující mož-
nost seznámit se s tímto údajem před jedná-
ním o přepravě s řidičem taxislužby,“.

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

58. V § 21d odstavec 5 zní:

„(5) Vozidlo nesmí být označeno střešní svítil-
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nou podle § 21 odst. 4 písm. a) bodu 1, nápisem
TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto
označením,

a) je-li použito k jinému účelu než k provozování
taxislužby, nebo

b) není-li vybaveno taxametrem.“.

59. V § 21d se odstavec 6 zrušuje.

60. V části II hlavě druhé se díl 6 včetně nadpisu
zrušuje.

61. Za § 21d se vkládá nový § 21e, který včetně
nadpisu zní:

„§ 21e

Povinnosti zprostředkovatele taxislužby

(1) Zprostředkovatel taxislužby je povinen za-
jistit, aby jím zprostředkovaná přeprava byla

a) poskytnuta podnikatelem v silniční dopravě,
který je držitelem koncese pro provozování sil-
niční motorové dopravy osobní vozidly urče-
nými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,

b) provedena vozidlem taxislužby nebo vozidlem
cestujícího a

c) provedena řidičem, který je držitelem oprávnění
řidiče taxislužby.

(2) Zprostředkovatel taxislužby je povinen vést
evidenci zprostředkovaných přeprav. Evidence
zprostředkovaných přeprav obsahuje u každé zpro-
středkované přepravy jméno, popřípadě jména, a pří-
jmení, obchodní firmu nebo název poskytovatele
přepravy, adresu jeho sídla, jeho identifikační číslo
a údaje o době a místu zahájení přepravy. Údaje
o zprostředkované přepravě se v evidenci uchovávají
po dobu nejméně 3 let ode dne ukončení zprostřed-
kované přepravy.“.

62. V části II hlavě druhé se za díl 5 vkládá
nový díl 6, který včetně nadpisu zní:

„Díl 6

Příležitostná osobní silniční doprava

§ 21f

(1) Dopravce provozující příležitostnou osobní
silniční dopravu je povinen objednávku přepravní
služby předem zaznamenat do evidenční knihy ob-
jednávek a zajistit, aby kopie záznamu objednávky

byla umístěna ve vozidle, kterým se přeprava vyko-
nává. Záznam objednávky v evidenční knize objed-
návek je dopravce povinen uchovat po dobu nejméně
1 roku ode dne ukončení objednané přepravy. Ná-
ležitosti záznamu objednávky stanoví prováděcí
právní předpis.

(2) Dopravce provozující mezinárodní příleži-
tostnou osobní silniční dopravu je dále povinen za-
jistit, aby ve vozidle, kterým se přeprava vykonává,
byl umístěn vyplněný jízdní list podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie28) nebo podle vy-
hlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká repu-
blika vázána. Formulář jízdního listu vydá dopravci
provozujícímu příležitostnou osobní silniční do-
pravu na jeho žádost Ministerstvo dopravy nebo
osoba Ministerstvem dopravy pověřená.“.

63. V § 23 odst. 1 písm. j) a v § 23 odst. 2
písm. n) se slova „2 let“ nahrazují slovy „1 roku“.

64. V § 23 odst. 3 písm. b) se slovo „vozidla,“
nahrazuje slovy „vozidla a“.

65. V § 23 odst. 3 písm. c) se slovo „a“ nahra-
zuje tečkou.

66. V § 23 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.

67. V § 23 odstavec 4 zní:

„(4) Řidič vozidla je při přepravě nebezpečných
věcí v souladu s Dohodou ADR povinen

a) provádět přepravu dopravní jednotkou vybave-
nou písemnými pokyny, osvědčením o školení
řidiče přepravujícího nebezpečné věci a osvědče-
ním o schválení vozidel pro přepravu některých
nebezpečných věcí a řádně a úplně vyplněnými
průvodními doklady,

b) provádět přepravu dopravní jednotkou označe-
nou bezpečnostními značkami a označením
vztahujícím se k nákladu,

c) převzít k přepravě pouze kontejner označený
bezpečnostními značkami a označením vztahu-
jícím se k nákladu,

d) používat dopravní jednotku vybavenou přede-
psanou výbavou pro obecnou a osobní ochranu
a další dodatečnou výbavou,

e) používat dopravní jednotku vybavenou hasi-
cími přístroji,

f) dodržet ustanovení o zákazu společné na-
kládky, manipulaci, zajištění nákladu a dozoru
nad vozidly a
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g) dodržet ustanovení pro omezení průjezdu tu-
nely.“.

68. V § 27 se věta první zrušuje.

69. V § 27 se slovo „však“ zrušuje a text „§ 9
odst. 2 písm. a)“ se nahrazuje slovy „§ 9 odst. 1
písm. a) a, jde-li o zahraniční dopravce usazené v ji-
ném členském státu Evropské unie, kopie dokladů
prokazujících existenci pracovněprávního vztahu s ři-
dičem včetně jejich překladu do českého jazyka“.

70. V § 33a odst. 3 a 6 se text „§ 9 odst. 4
písm. b)“ nahrazuje textem „§ 9 odst. 3 písm. b)“.

71. V § 33c se slova „o počtu držitelů euroli-
cencí k 31. prosinci předchozího roku a o počtu jimi
vydaných opisů eurolicencí“ nahrazují slovy „poža-
dované přímo použitelným předpisem Evropské
unie34) v rozsahu, ve kterém je má Česká republika
sdělovat Evropské komisi“.

Poznámka pod čarou č. 34 zní:

„34) Čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí
společná pravidla týkající se závazných podmínek pro
výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje
směrnice Rady 96/26/ES.
Čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravi-
dlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní
dopravy.
Čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravi-
dlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a auto-
busové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006.“.

72. V § 34 odst. 3 se slova „a celní úřady“ zru-
šují a za slovo „terminálů“ se vkládají slova „ , zpro-
středkovatelé taxislužby“.

73. V § 34 odst. 4 se slova „a taxametru“ na-
hrazují slovy „ , taxametru a elektronickému zaří-
zení, v němž má k dispozici smlouvu podle § 21
odst. 5 nebo potvrzení o přepravě podle § 21
odst. 6“.

74. V § 34 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Dopravce je povinen zajistit, aby řidič po-
skytl obecní policii a Policii České republiky sou-
činnost při výkonu kontroly.“.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako od-
stavce 6 až 8.

75. V § 34b odst. 2 písm. f) se text „§ 9 odst. 4
písm. b)“ nahrazuje textem „§ 9 odst. 3 písm. b),“.

76. V § 34b odst. 5 písm. d) se text „§ 9
odst. 3“ nahrazuje textem „§ 9 odst. 2“.

77. V § 34b odst. 6 písm. c) se slova „a výrobní
číslo paměťové jednotky taxametru“ zrušují a slovo
„ , a“ se nahrazuje čárkou.

78. V § 34b odst. 6 se za písmeno c) vkládá
nové písmeno d), které zní:

„d) sériové číslo evidenční nálepky vozidla taxi-
služby, která byla pro vozidlo taxislužby vy-
dána, a datum jejího vydání a“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

79. V § 34b odst. 7 se slova „podnikatelích v sil-
niční dopravě provozované velkými vozidly“ nahra-
zují slovy „dopravcích provozujících silniční do-
pravu velkými vozidly pro cizí potřeby“.

80. V § 34c odst. 8 písm. b) se text „§ 9 odst. 3
písm. b)“ nahrazuje textem „§ 9 odst. 2 písm. b)“.

81. V § 34d se na konci odstavce 2 doplňuje
věta „Údaje podle § 34b odst. 2 písm. h) o přestup-
cích a správních trestech za ně uložených, které pra-
vomocně uložilo Ministerstvo dopravy dopravcům
usazeným v jiném členském státě než v České repu-
blice provozujícím silniční dopravu velkými vozidly
pro cizí potřeby za přestupek podle tohoto zákona,
zapíše v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravěMi-
nisterstvo dopravy.“.

82. V § 34d se na konci odstavce 3 doplňuje
věta „Ministerstvo dopravy dále zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup po dobu platnosti prů-
kazu řidiče taxislužby číslo tohoto průkazu a po
dobu evidence vozidla taxislužby jeho státní pozná-
vací značku.“.

83. V § 34d odst. 5 písm. b) se slova „podnika-
telům v silniční dopravě provozované velkými vozi-
dly“ nahrazují slovy „dopravcům provozujícím sil-
niční dopravu velkými vozidly pro cizí potřeby“.

84. V § 34e odst. 1 písm. a) se slovo „vyko-
nává“ nahrazuje slovem „vykoná“.

85. V § 34e odst. 1 písmeno b) zní:

„b) v rozporu s § 21d odst. 5 užije vozidlo ozna-
čené střešní svítilnou podle § 21 odst. 4 písm. a)
bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem
zaměnitelným s tímto označením.“.
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86. V § 34e odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až k) se označují jako písme-
na a) až j).

87. V § 34e odst. 2 písm. a) se slovo „neode-
vzdá“ nahrazuje slovy „nebo § 35h odst. 6 neode-
vzdá neplatný nebo zadržený“ a slova „do 7 dnů ode
dne pozbytí jeho platnosti“ se zrušují.

88. V § 34e odst. 2 písm. b) se slovo „vyko-
nává“ nahrazuje slovy „v rozporu s § 21d odst. 1
vykoná“ a slova „nesplňuje požadavky § 21d
odst. 1“ se nahrazují slovy „není vozidlem taxi-
služby zapsaným v evidenci vozidel taxislužby pro
něj, je-li sám dopravcem, nebo pro dopravce, k ně-
muž má vztah podle § 21 odst. 3 písm. a), ani vozi-
dlem cestujícího“.

89. V § 34e odst. 2 se za písmeno b) vkládá
nové písmeno c), které zní:

„c) v rozporu s § 21d odst. 1 písm. a) vykoná práci
řidiče taxislužby vozidlem, které není označeno
evidenční nálepkou vozidla taxislužby,“.

Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písme-
na d) až k).

90. V § 34e odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:

„f) v rozporu s § 21d odst. 4 písm. a) užije vozidlo,
které není viditelně a čitelně označeno střešní
svítilnou nebo údaji o dopravci,“.

Dosavadní písmena f) až k) se označují jako písme-
na g) až l).

91. V § 34e odst. 2 písm. g) se text „§ 21d
odst. 4 písm. a)“ nahrazuje textem „§ 21d odst. 4
písm. b)“.

92. V § 34e odst. 2 písm. h) se text „§ 21d
odst. 4 písm. b)“ nahrazuje textem „§ 21d odst. 4
písm. c)“.

93. V § 34e odst. 2 písm. i) se text „§ 21d
odst. 4 písm. c)“ nahrazuje textem „§ 21d odst. 4
písm. d)“.

94. V § 34e odst. 2 písm. j) se text „§ 21d
odst. 4 písm. c)“ nahrazuje textem „§ 21d odst. 4
písm. d)“.

95. V § 34e odst. 2 písmena k) a l) znějí:

„k) v rozporu s § 21d odst. 5 užije vozidlo ozna-
čené střešní svítilnou podle § 21 odst. 4 písm. a)

bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem
zaměnitelným s tímto označením nebo

l) v rozporu s § 35h odst. 5 vykoná práci řidiče
taxislužby v době, kdy má zadržený průkaz ři-
diče taxislužby.“.

96. V § 34e odst. 4 písm. a) a § 34e odst. 7 se
slova „odstavce 2 písm. b)“ nahrazují slovy „od-
stavce 2 písm. a)“.

97. V § 34e odst. 4 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „písm. b) až d)“.

98. V § 34e odst. 4 písm. b) se slova „od-
stavce 2 písm. a), c) nebo f) až k)“ nahrazují slovy
„odstavce 2 písm. b), c) nebo f) až k) nebo od-
stavce 3 písm. a)“.

99. V § 34e odst. 4 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „nebo odstavce 2 písm. l)“.

100. V § 34e odst. 5 se slova „bodu 1“ zrušují.

101. V § 34e odst. 6 se slova „a), c) nebo f)
až k)“ nahrazují slovy „b), c) nebo f) až l)“.

102. V § 35 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až n) se označují jako písme-
na a) až m).

103. V § 35 odst. 1 písm. f) se text „§ 9 odst. 2
nebo 4“ nahrazuje textem „§ 9 odst. 1 nebo 3“.

104. V § 35 odst. 1 se za písmeno h) vkládá
nové písmeno i), které zní:

„i) v rozporu s § 21a odst. 4 neoznámí změnu
údajů o taxametru nebo o vybavení vozidla
taxametrem,“.

Dosavadní písmena i) až m) se označují jako písme-
na j) až n).

105. V § 35 odst. 1 se na konci textu písmene j)
doplňují slova „ , nebo aby byly ve vozidle při jeho
provozu stanovené smlouvy“.

106. V § 35 odst. 1 písm. k) se slova „nebo 5“
nahrazují slovy „ , 5 nebo 7“.

107. V § 35 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.

Dosavadní písmena m) a n) se označují jako písme-
na l) a m).

108. V § 35 odst. 1 písm. m) se text „§ 21e
odst. 2“ nahrazuje textem „§ 21f odst. 2“.
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109. V § 35 odst. 2 se za písmeno h) vkládá
nové písmeno i), které zní:

„i) v rozporu s § 21 odst. 1 písm. a) provozuje ta-
xislužbu vozidlem, které není označeno evi-
denční nálepkou vozidla taxislužby,“.

Dosavadní písmena i) až y) se označují jako písme-
na j) až z).

110. V § 35 odst. 2 písm. k) se slova „vozidlem
taxislužby“ a text „písm. a)“ zrušují.

111. V § 35 odst. 2 se písmeno l) zrušuje.

Dosavadní písmena m) až z) se označují jako pís-
mena l) až y).

112. V § 35 odst. 2 písmeno m) zní:

„m) v rozporu s § 21 odst. 4 písm. a) nezajistí, aby
bylo vozidlo taxislužby viditelně a čitelně ozna-
čeno střešní svítilnou a údaji o dopravci,“.

113. V § 35 odst. 2 písm. n) se text „§ 21 odst. 3
písm. d)“ nahrazuje textem „§ 21 odst. 4 písm. b)“.

114. V § 35 odst. 2 se písmeno o) zrušuje.

Dosavadní písmena p) až y) se označují jako písme-
na o) až x).

115. V § 35 odst. 2 písm. o) se text „§ 21 odst. 3
písm. e)“ nahrazuje textem „§ 21 odst. 4 písm. c)“.

116. V § 35 odst. 2 písm. p) se text „§ 21 odst. 3
písm. f)“ nahrazuje textem „§ 21 odst. 4 písm. d)“.

117. V § 35 odst. 2 písm. q) se text „§ 21 odst. 3
písm. g)“ nahrazuje textem „§ 21 odst. 4 písm. e)“.

118. V § 35 odst. 2 písm. r) se text „§ 21 odst. 3
písm. h)“ nahrazuje textem „§ 21 odst. 4 písm. f)“.

119. V § 35 odst. 2 písm. s) se text „§ 21 odst. 3
písm. i)“ nahrazuje textem „§ 21 odst. 4 písm. g)“.

120. V § 35 odst. 2 písmeno t) zní:

„t) v rozporu s § 21 odst. 7 neuchovává záznamy
o přepravě, smlouvy o přepravě a potvrzení
o přepravě nejméně po dobu 3 let od ukončení
přepravy nebo nezajistí, aby vozidlo taxislužby
nebylo označeno střešní svítilnou podle § 21
odst. 4 písm. a) bodu 1, nápisem TAXI nebo
jiným způsobem zaměnitelným s tímto označe-
ním,“.

121. V § 35 odst. 2 se písmeno u) zrušuje.

Dosavadní písmena v) až x) se označují jako písme-
na u) až w).

122. V § 35 odst. 2 písmeno v) zní:

„v) v rozporu s § 21a odst. 5 nezajistí, aby evi-
denční nálepka vozidla taxislužby nebyla umís-
těna na jiném vozidle, než pro které byla vy-
dána,“.

123. V § 35 odst. 2 se za písmeno v) vkládá
nové písmeno w), které zní:

„w) v rozporu s § 21a odst. 7 nezajistí neprodleně
odstranění evidenční nálepky vozidla taxislužby
v případě vyřazení vozidla z evidence vozidel
taxislužby,“.

Dosavadní písmeno w) se označuje jako písmeno x).

124. V § 35 odst. 2 písm. x) se text „§ 21e
odst. 1“ nahrazuje textem „§ 21f odst. 1“ a za slovo
„objednávek“ se vkládají slova „ , neuchová záznam
objednávky v evidenční knize objednávek po dobu
nejméně 1 roku od ukončení objednané přepravy“.

125. V § 35 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno y), které
zní:

„y) v rozporu s § 34 odst. 5 nezajistí, aby řidič po-
skytl obecní policii nebo Policii České repu-
bliky součinnost při výkonu kontroly.“.

126. V § 35 odstavec 3 zní:

„(3) Dopravce se dopustí přestupku tím, že

a) provozuje linkovou osobní dopravu bez licence
nebo povolení, nebo

b) v rozporu s § 27 nezajistí, aby byly ve vozidle
kopie dokladů prokazujících existenci pracov-
něprávního vztahu s řidičem včetně jejich pře-
kladu do českého jazyka.“.

127. V § 35 se za odstavec 5 vkládá nový od-
stavec 6, který zní:

„(6) Zprostředkovatel taxislužby se dopustí
přestupku tím, že

a) v rozporu s § 21e odst. 1 zprostředkuje pře-
pravu, která je

1. poskytnuta osobou, která v době poskytnutí
přepravy není po dobu delší než 15 pracov-
ních dnů držitelem příslušné koncese,
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2. provedena vozidlem, které není vozidlem
cestujícího ani v době poskytnutí přepra-
vy po dobu delší než 15 pracovních dnů vo-
zidlem taxislužby, nebo

3. provedena řidičem, který v době poskytnutí
přepravy není po dobu delší než 15 pracov-
ních dnů držitelem oprávnění řidiče taxi-
služby, nebo

b) nevede evidenci zprostředkovaných přeprav po-
dle § 21e odst. 2.“.

128. V § 35 odst. 7 písm. c) se za slova „od-
stavce 3“ vkládají slova „nebo 6“.

129. V § 35 se za odstavec 7 vkládá nový od-
stavec 8, který zní:

„(8) Je-li přestupek podle odstavce 6 spáchán
zprostředkovatelem taxislužby, kterému byl v po-
sledních 5 letech nejméně dvakrát uložen správní
trest za přestupek podle stejného ustanovení, lze za
něj uložit

a) zveřejnění rozhodnutí o přestupku a

b) zákaz činnosti do 3 let, jde-li o přestupek podle
odstavce 6 písm. a) bodu 1 nebo písm. b).“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

130. V § 35 se na konci odstavce 9 doplňuje
věta „Pravomocné rozhodnutí o přestupku podle
odstavce 6 se zapisuje do evidence přestupků vedené
Rejstříkem trestů.“.

131. V § 35c odst. 1 se za slova „přestupku po-
dle tohoto zákona“ vkládají slova „nebo kontrolního
řádu“.

132. V § 35f odst. 2 větě první se slova „uložena
dopravci“ nahrazují slovy „uložena osobě, od níž
byla vybrána kauce,“.

133. V § 35f odst. 2 větě druhé se slovo „do-
pravci“ zrušuje.

134. V § 35f se na konci textu odstavce 2 do-
plňují slova „osobě, od níž byla vybrána“.

135. V § 35f odst. 3 úvodní části ustanovení se
slovo „dopravce“ nahrazuje slovy „osobu, od níž
byla vybrána kauce,“, slovo „ho“ se nahrazuje slo-
vem „ji“ a slovo „dopravci“ se nahrazuje slovy
„osobě, od níž byla vybrána“.

136. V § 35f odst. 3 písm. a) se číslo „15“ na-
hrazuje číslem „30“.

137. V § 35f odst. 3 písm. b) se slova „dopravce
písemně sdělí“ nahrazují slovy „písemně sdělila“.

138. V § 35f odst. 4 se slova „dopravce nesdělí
dopravnímu úřadu“ nahrazují slovy „správnímu
orgánu nebyly“ a za slovo „rozhodnutí“ se vkládá
slovo „sděleny“.

139. V § 35f odst. 5 se slova „dopravní úřad“
nahrazují slovy „správní orgán“.

140. V § 35h odst. 1 písm. a) se text „§ 9
odst. 3“ nahrazuje textem „§ 9 odst. 2“.

141. V § 35h odst. 1 písm. b) se text „§ 9
odst. 3 písm. a)“ nahrazuje textem „§ 9 odst. 2
písm. a)“.

142. V § 35h odst. 2 se slova „řidičský průkaz“
nahrazují slovy „průkaz řidiče taxislužby“.

143. V § 35h odst. 3 a § 35h odst. 4 písm. a) se
slova „a zadrženého průkazu“ zrušují.

144. V § 35h se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Postup podle odstavců 1 až 5 lze uplatnit,
i pokud průkaz řidiče taxislužby nebyl řidičem při
provádění státního odborného dozoru předložen.
Průkaz řidiče taxislužby se v takovém případě pova-
žuje za zadržený. Tato skutečnost se zaznamená
v potvrzení podle odstavce 2. Průkaz řidiče taxi-
služby se k vyhotovení potvrzení doručovanému do-
pravnímu úřadu nepřikládá a jeho držitel má povin-
nost jej do 5 pracovních dnů ode dne zadržení ode-
vzdat příslušnému dopravnímu úřadu. Dopravní
úřad průkaz řidiče taxislužby podle odstavce 4 ne-
vrací, nebyl-li odevzdán.“.

145. V § 36 odst. 3 se slova „c) a n)“ nahrazují
slovy „b) a m)“ a slova „a h)“ se nahrazují slovy
„ , h) a y)“.

146. V § 36 odst. 4 se za text „§ 34e“ vkládají
slova „nebo § 35 odst. 2 písm. h)“.

147. V § 36 odst. 6 se slova „nebo celní úřad“
zrušují.

148. V § 36 se na konci odstavce 6 doplňuje
věta „Přestupky podle § 34e odst. 3 může dále pro-
jednat příkazem na místě celní úřad.“.

149. V § 37 odst. 1 se za slova „jinak vybaveno“
vkládají slova „ , zda jsou dodržovány podmínky
stanovené pro silniční dopravu nebezpečných věcí“.
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150. V § 38 odst. 1 se slova „ , a zda tuzemský
dopravce používá vozidlo, jehož technický stav byl
shledán vyhovujícím při technické kontrole, od které
neuplynula doba stanovená zvláštním zákonem“

zrušují.

151. V § 38 se odstavec 2 zrušuje.

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

152. Poznámka pod čarou č. 4e zní:

„4e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/
/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční do-
pravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o zá-
znamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o har-
monizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících
se silniční dopravy.“.

153. V § 38a odst. 3 písm. j) se slovo „a“ na-
hrazuje čárkou.

154. V § 38a se na konci odstavce 3 tečka na-
hrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno l), které
zní:

„l) evidenčních nálepek vozidla taxislužby.“.

155. V § 41 odst. 2 se text „§ 9 odst. 1,“ zru-
šuje, text „§ 17 odst. 5“ se nahrazuje textem „§ 17
odst. 6“, za text „§ 21 odst. 9“ se vkládá text „ , § 21a
odst. 8“, text „§ 21e odst. 1“ se nahrazuje textem
„§ 21f odst. 1“ a text „§ 34 odst. 5“ se nahrazuje
textem „§ 34 odst. 6“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi
související se posoudí podle zákona č. 111/1994 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

2. Vozidlo, které je ke dni nabytí účinnosti to-
hoto zákona zapsáno v evidenci vozidel taxislužby,
lze do vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby
užívat k provozování taxislužby i bez označení touto
nálepkou, nejdéle však po dobu 6 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna živnostenského zákona

Čl. III

V příloze č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnos-
tenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zá-
kona č. 155/2010 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona
č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona
č. 234/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 309/2013 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona
č. 206/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona
č. 193/2017 Sb. a zákona č. 111/2018 Sb., se ve
čtvrtém sloupci za slova „dopravní úřad“ vkládají
slova „ , s výjimkou žádosti o koncesi k provozování
silniční motorové dopravy nákladními vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti
nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zví-
řat nebo věcí, a s výjimkou žádosti o koncesi k pro-
vozování silniční motorové dopravy osobními vozi-
dly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně
řidiče“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o silničním provozu

Čl. IV

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/
/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002
Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zá-
kona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona
č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona
č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona
č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona
č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona
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č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona
č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona
č. 249/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona
č. 48/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona
č. 285/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 25 odst. 2 se za slovo „řidič“ vkládá
slovo „vozidla“ a za slovo „taxislužby“ se vkládají
slova „označeného střešní svítilnou podle zvláštního
právního předpisu21)“.

2. V § 50 odst. 1 se slova „taxislužby21)“ na-
hrazují slovy „taxislužby označeného střešní svítil-
nou podle zvláštního právního předpisu21).“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. V

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005
Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zá-
kona 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. 41/2009 Sb., zákona č. 141/
/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., č. 301/2009 Sb.,

zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zá-
kona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona
č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona
č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona
č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona
č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona
č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona
č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona
č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona
č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona
č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona
č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona
č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona
č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona
č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona
č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona
č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona
č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona
č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014
Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb.,
zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zá-
kona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona
č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona
č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona
č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona
č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona
č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona
č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona
č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona
č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona
č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona
č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona
č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona
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č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona
č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona
č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona
č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona
č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona
č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona
č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona
č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona
č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona
č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona
č. 209/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona
č. 277/2019 Sb. a zákona č. 279/2019 Sb., se mění
takto:

1. V příloze se v položce 34 za bod 13 vkládá
nový bod 14, který zní:

„14. Vydání evidenční nálepky
vozidla taxislužby Kč 500“.

2. V příloze se v položce 34 na konci oddílu
„Předmětem poplatku není“ doplňuje bod 4, který
zní:

„4. Vydání výpisu z evidence vozidel taxi-
služby z Rejstříku podnikatelů v silniční
dopravě při zápisu vozidla do této evi-
dence.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o dráhách

Čl. VI

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zá-

kona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona
č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/
/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 144/2002 Sb.,
zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zá-
kona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona
č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona
č. 134/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 180/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona
č. 304/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona
č. 277/2019 Sb. a zákona č. 313/2019 Sb., se mění
takto:

V § 37 odst. 4 písm. d) se za slovem „doručo-
vání6i)“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovem „do-
kladu“ se doplňují slova „a u osob, které nedosáhly
plnoletosti, osobní údaje zákonného zástupce v roz-
sahu jméno, příjmení, datum narození a adresa pro
doručování.“.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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ZÁKON

ze dne 4. března 2020

o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje podmínky, za nichž
stát nahradí újmu způsobenou povinným očkováním
podle zákona o ochraně veřejného zdraví1).

(2) Tímto zákonem není vyloučena povinnost
státu k náhradě újmy podle jiných zákonů.

§ 2

Rozsah náhrady újmy

(1) Stát nahradí osobě, která se podrobila po-
vinnému očkování, jež provedl poskytovatel zdra-
votních služeb2), (dále jen „očkovaný“), dojde-li ná-
sledkem povinného očkování k zvlášť závažnému
ublížení na zdraví očkovaného, vytrpěné bolesti,
ztrátu na výdělku a ztížení společenského uplatnění
způsobené povinným očkováním. V takovém pří-
padě stát hradí též účelně vynaložené náklady spo-
jené s péčí o zdraví očkovaného, s péčí o jeho osobu
nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil.

(2) Stát poskytne náhradu osobě blízké očkova-
nému za duševní útrapy, dojde-li následkem povin-
ného očkování k usmrcení nebo zvlášť závažnému
ublížení na zdraví očkovaného.

§ 3

Domněnka příčinné souvislosti mezi újmou
na zdraví a povinným očkováním

Jedná-li se o újmu na zdraví, kterou prováděcí
právní předpis stanoví jako pravděpodobný následek

daného povinného očkování a tento následek nastane
po provedení daného povinného očkování v době
stanovené tímto prováděcím právním předpisem,
má se za to, že újma na zdraví byla způsobena po-
vinným očkováním.

§ 4

Uplatnění práva na náhradu újmy

(1) O poskytnutí náhrady újmy očkovaný po-
žádá Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „minister-
stvo“).

(2) Žádost o poskytnutí náhrady újmy se po-
dává v písemné formě a obsahuje
a) jméno, datum narození a adresu místa trvalého

pobytu očkovaného,
b) název zdravotní pojišťovny, u které je očkovaný

zdravotně pojištěn,
c) popis příčin vzniku újmy a uvedení rozsahu

újmy, zejména kdo a kdy očkovací látku podal,
jaká újma očkovanému vznikla, kdy se objevily
následky daného povinného očkování, jak se
projevovaly, jak dlouho trvaly nebo zda stále
trvají,

d) označení vybrané očkovací látky, jejímž použi-
tím újma podle poznatků očkovaného vznikla, a

e) požadovanou výši náhrady újmy.

(3) K žádosti o poskytnutí náhrady újmy očko-
vaný připojí dokumenty potřebné pro posouzení
práva na náhradu újmy, a to zejména lékařské zprávy
poskytovatelů zdravotních služeb o poskytování
zdravotních služeb očkovanému, které prokazují
právo očkovaného na náhradu újmy.

(4) Očkovaný může pro účely posouzení jeho
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práva na náhradu újmy udělit ministerstvu souhlas
s nahlížením do zdravotnické dokumentace o něm
vedené poskytovatelem zdravotních služeb a s poři-
zováním výpisů nebo kopií této zdravotnické doku-
mentace. Tento souhlas očkovaný připojí k žádosti
o poskytnutí náhrady újmy.

§ 5

(1) Skutečnosti nezbytné pro posouzení práva
na náhradu újmy posoudí ministerstvo bezodkladně
po obdržení žádosti o poskytnutí náhrady újmy. Při
posuzování vychází ministerstvo zejména z předlože-
ných nebo vyžádaných dokumentů a dále z odbor-
ných nebo znaleckých posudků.

(2) Ministerstvo přizná náhradu újmy v požado-
vané výši, jestliže dospěje k závěru, že očkovaný na
ni má podle tohoto zákona právo. Je-li výše újmy
prokázána v částce nižší, než činí požadovaná výše
náhrady újmy, přizná ministerstvo náhradu újmy
v prokázané výši. Přiznanou výši náhrady újmy vy-
platí ministerstvo očkovanému nejpozději do 6 mě-
síců ode dne, kdy žádost očkovaného o poskytnutí
náhrady újmy byla ministerstvu doručena.

(3) Jestliže ministerstvo zčásti nebo zcela poža-
dovanou výši náhrady újmy očkovanému nepřizná,
bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě podle
odstavce 2, jej o svém závěru vyrozumí.

(4) Pokud ministerstvo nevyplatí náhradu újmy
v požadované výši ve lhůtě podle odstavce 2, může
se očkovaný domáhat náhrady újmy u soudu.

(5) Promlčecí lhůta neběží ode dne, kdy byla
ministerstvu doručena žádost očkovaného o poskyt-
nutí náhrady újmy, do dne, kdy ministerstvo vyro-
zumělo očkovaného o tom, že mu požadovanou ná-
hradu újmy zcela nebo zčásti nepřiznalo, nejdéle
však po dobu, než uplyne lhůta podle odstavce 2.

(6) Uplatnění práva na náhradu újmy podle to-
hoto zákona u ministerstva je podmínkou pro pří-
padné uplatnění práva na náhradu újmy u soudu.

§ 6

Nezávislá odborná komise

(1) Ministerstvo může pro posouzení složitých
případů ustavit nezávislou odbornou komisi.

(2) Členy nezávislé odborné komise, které jme-
nuje a odvolává ministerstvo, jsou vždy

a) zástupce ministerstva; zástupce ministerstva,
který je vždy zdravotnickým pracovníkem, je
současně předsedou komise a řídí její činnost,

b) nejméně 2 zdravotničtí pracovníci se způsobi-
lostí k samostatnému výkonu zdravotnického
povolání v příslušném oboru zdravotní péče,

c) osoba, která získala vysokoškolské vzdělání
v magisterském studijním programu v oblasti
práva.

(3) Členy nezávislé odborné komise nemohou
být osoby, u nichž se zřetelem na jejich vztah k očko-
vanému nebo k poskytovateli, který provedl očko-
vání, jsou důvodné pochybnosti o jejich nepodja-
tosti.

(4) Nezávislá odborná komise projedná případ
za účasti nejméně nadpoloviční většiny všech členů,
přičemž jeden z nich musí být vždy zdravotnický
pracovník podle odstavce 2 písm. b).

(5) Nezávislá odborná komise případ posoudí
na základě zdravotnické dokumentace vedené o pa-
cientovi a dalších skutečností zjištěných pro účely
posouzení případu a vypracuje zápis, který je bez-
odkladně předán ministerstvu prostřednictvím před-
sedy komise. Zápis obsahuje

a) souhrn podstatných zjištěných údajů,

b) závěr projednání případu s jednoznačným kon-
statováním, zda újma na zdraví je následkem
povinného očkování,

c) další závěry podstatné pro posouzení povin-
nosti státu nahradit újmu očkovanému.

§ 7

Regresní úhrada

Zjistí-li ministerstvo, že vznik újmy mohl být
způsoben zaviněným protiprávním činem jiné oso-
by, oznámí své zjištění zdravotní pojišťovně, u níž je
očkovaný zdravotně pojištěn. Společně s oznámením
je ministerstvo povinno zdravotní pojišťovně předat
veškeré údaje a dokumenty potřebné pro uplatnění
náhrady nákladů vynaložených na zdravotní služby
hrazené z veřejného zdravotního pojištění, které má
k dispozici. Oznamovací povinnost splní minister-
stvo do 3 měsíců ode dne zjištění.
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§ 8

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo stanoví vyhláškou následky povin-
ného očkování spočívající v újmě na zdraví, u kterých
je na základě odborného medicínského poznání
pravděpodobné, že nastanou, a dobu, ve které tyto
následky po provedení daného povinného očkování
nastanou.

§ 9

Ustanovení společná a přechodná

(1) Ve věcech neupravených tímto zákonem se
poskytování náhrady újmy způsobené povinným
očkováním řídí občanským zákoníkem.

(2) V případě žádosti o poskytnutí náhrady

újmy, která byla ministerstvu doručena v prvních
6 měsících ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
činí lhůta podle § 5 odst. 2 pro zaplacení náhrady
újmy očkovanému 12 měsíců ode dne, kdy byla mi-
nisterstvu žádost o poskytnutí náhrady újmy doru-
čena.

(3) Uplatní-li osoba blízká očkovanému právo
na náhradu za duševní útrapy, použijí se odstavec 2
a § 4 a 5 obdobně.

§ 10

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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117

ZÁKON

ze dne 4. března 2020,

kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna živnostenského zákona

Čl. I

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podni-
kání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/
/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/
/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/
/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/
/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/
/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/
/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/
/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/
/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/
/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/
/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/
/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/
/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/
/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/
/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/
/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/
/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/
/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/
/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/
/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/
/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/
/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/
/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/
/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/
/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/
/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/
/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/
/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/
/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/
/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/
/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního

soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona
č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona
č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona
č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona
č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona
č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona
č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona
č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona
č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona
č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona
č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona
č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona
č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona
č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona
č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona
č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona
č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona
č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona
č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona
č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona
č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona
č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona
č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona
č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona
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č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona
č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona
č. 91/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona
č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona
č. 64/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona
č. 204/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona
č. 289/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona
č. 171/2018 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona
č. 255/2019 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění
takto:

1. V § 45a se na konci odstavce 1 doplňuje pís-
meno f), které zní:

„f) podat žádost o vydání českého národního prů-
kazu průvodce podle zákona upravujícího ně-
které podmínky podnikání a výkon některých
činností v oblasti cestovního ruchu.“.

2. V § 45a se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Živnostenský úřad předá Ministerstvu pro místní
rozvoj žádost podanou podle odstavce 1 písm. f).“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o některých podmínkách
podnikání a o výkonu některých činností

v oblasti cestovního ruchu

Čl. II

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmín-
kách podnikání a o výkonu některých činností v ob-
lasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 37/2004
Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zá-
kona č. 301/2009 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona
č. 341/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona
č. 111/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 10b se za odstavec 6 vkládají nové od-
stavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Právnická osoba jako podnikatel nebo
podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že v rozporu s § 12 nezajistí, aby

a) činnost průvodce cestovního ruchu (dále jen
„průvodce“) vykonávala pouze osoba, které
byl vydán český národní průkaz průvodce (dále
jen „průkaz“), nebo

b) průvodce měl po celou dobu výkonu činnosti

na území České republiky průkaz na viditelném
místě svého oděvu.

(8) Osoba uvedená v § 12d odst. 1 nebo 2 se
dopustí přestupku tím, že v rozporu s

a) § 12d odst. 3 před prvním poskytnutím služby
na území České republiky nesplní povinnost
písemně oznámit tuto skutečnost ministerstvu,
nebo

b) § 12d odst. 4 nezajistí, aby osoba, která pro něj
vykonává činnost průvodce, byla schopna se při
kontrole prokázat dokladem osvědčujícím jejich
smluvní vztah, nebo dokladem prokazujícím její
oprávnění k výkonu činnosti průvodce v zemi
svého usazení.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 9.

2. V § 10b odst. 9 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ , odstavce 7 písm. a) nebo od-
stavce 8 písm. a)“.

3. V § 10b se na konci odstavce 9 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7
písm. b) nebo odstavce 8 písm. b).“.

4. Za část druhou se vkládá nová část třetí, která
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 16 až 18
zní:

„ČÁST TŘETÍ

PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST V OBLASTI
CESTOVNÍHO RUCHU A JEJÍ VÝKON

§ 12

Průvodce cestovního ruchu

(1) Průvodcem je fyzická osoba, která posky-
tuje skupině osob nebo jednotlivcům výklad o kul-
turním, historickém a přírodním dědictví země a sou-
časném životě v ní.

(2) Činnost průvodce může vykonávat pouze
osoba, které byl vydán průkaz. Průvodce je povinen
mít po celou dobu výkladu na území České repu-
bliky průkaz na viditelném místě svého oděvu; za
splnění této povinnosti odpovídá osoba, která má
právo provozovat průvodcovskou činnost v oblasti
cestovního ruchu podle zvláštního právního před-
pisu16).

(3) Ustanovení části třetí (§ 12 až 12d) se ne-
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vztahují na průvodce v objektech nebo na průvodce
vykonávající činnost v územích přístupných veřej-
nosti vymezených v zákoně o ochraně přírody a kra-
jiny17).

§ 12a

Průkaz průvodce a jeho vydání

Průkaz je veřejná listina, která osvědčuje, že
průvodce splňuje podmínky podle tohoto zákona.
Ministerstvo vydá průkaz

a) I. stupně žadateli, který má právo provozovat
průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ru-
chu podle zvláštního právního předpisu16) nebo
prokáže, že je k osobě, která toto oprávnění má,
ve smluvním vztahu, nebo

b) II. stupně, splní-li žadatel o vydání průkazu od-
bornou způsobilost podle § 12b odst. 3.

§ 12b

(1) Žádost o vydání průkazu musí obsahovat
tyto údaje:

a) jméno a příjmení žadatele,

b) státní občanství žadatele,

c) místo trvalého pobytu žadatele,

d) rodné číslo žadatele, a nebylo-li přiděleno, da-
tum jeho narození,

e) identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno, a

f) stupeň průkazu, o který je žádáno.

(2) Žadatel o vydání průkazu I. stupně připojí
k žádosti doklad nebo doklady prokazující, že je ve
smluvním vztahu k osobě podle § 12a písm. a); je-li
žadatel sám touto osobou, doklad k žádosti nepřipo-
juje.

(3) Žadatel o vydání průkazu II. stupně připojí
k žádosti doklad nebo doklady prokazující odbor-
nou způsobilost, kterými jsou doklad nebo dokla-
dy o

a) vysokoškolském vzdělání ve studijním pro-
gramu a studijním oboru zaměřeném na historii
nebo cestovní ruch,

b) vyšším odborném vzdělání v oboru vzdělání za-
měřeném na cestovní ruch,

c) středním vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
vzdělání zaměřeném na cestovní ruch,

d) středním vzdělání s maturitní zkouškou a osvěd-

čení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vy-
daný zařízením akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením akreditova-
ným Ministerstvem školství, mládeže a tělový-
chovy,

e) profesní kvalifikaci pro průvodce cestovního
ruchu, nebo

f) uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
právního předpisu18).

(4) K žádosti o vydání průkazu se přikládá fo-
tografie podle § 20 odst. 5 zákona o cestovních do-
kladech.

(5) Splnil-li žadatel všechny podmínky stano-
vené zákonem, vydá ministerstvo do 30 dnů ode
dne doručení žádosti žadateli průkaz. Vzory prů-
kazů včetně údajů v nich uvedených podle jednotli-
vých druhů průkazů stanoví ministerstvo vyhláškou.
Průkaz je vydáván na dobu neurčitou.

(6) Při změně údajů zaznamenávaných v prů-
kazu vydá ministerstvo průvodci na jeho žádost
nový průkaz.

§ 12c

Seznam průvodců

Ministerstvo vede seznam průvodců, kterým
byl vydán průkaz. Seznam je veřejně přístupný na
internetových stránkách ministerstva a obsahuje tyto
údaje o průvodci:

a) jméno a příjmení,

b) datum narození a

c) stupeň průkazu a datum jeho vydání.

§ 12d

(1) Občan členského státu Evropské unie, který
je na území členského státu Evropské unie oprávněn
provozovat činnost průvodce, může na území České
republiky dočasně poskytovat služby v souladu
s čl. 56 a následujícími Smlouvy o fungování Evrop-
ské unie.

(2) Právnická osoba, jejíž vnitřní poměry se řídí
právem členského státu Evropské unie a která má
sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podni-
katelské činnosti v některém z členských států
Evropské unie a je na území členského státu Evrop-
ské unie oprávněna provozovat činnost průvodce,

Sbírka zákonů č. 117 / 2020Strana 996 Částka 43



může na území České republiky dočasně poskytovat
služby v souladu s čl. 56 a následujícími Smlouvy
o fungování Evropské unie.

(3) Před prvním poskytnutím služby na území
České republiky je osoba uvedená v odstavcích 1 a 2
povinna oznámit tuto skutečnost ministerstvu.
Oznámení se podává elektronicky.

(4) Průvodce vykonávající tuto činnost pro
osobu uvedenou v odstavci 1 nebo 2 je povinen se
při kontrole prokázat průkazem totožnosti, oznáme-
ním podle odstavce 3, dokladem osvědčujícím jeho
smluvní vztah k osobě uvedené v odstavci 1 nebo 2
a dokladem prokazujícím oprávnění osoby uvedené
v odstavci 1 nebo 2 vykonávat činnost průvodce
v zemi svého usazení.

(5) Občané dalších smluvních států Dohody
o Evropském hospodářském prostoru, občané Švý-
carské konfederace a právnické osoby se sídlem na
území těchto států se považují pro účely odstavců 3
a 4 za osoby uvedené v odstavci 1 nebo 2.

16) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

17) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů.

18) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace
a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států
Evropské unie a některých příslušníků jiných států
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné
kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní části třetí a čtvrtá se označují jako části
čtvrtá a pátá.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

V příloze 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. 375/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona
č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona
č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona
č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona
č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona
č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona
č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona
č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona
č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona
č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona
č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona
č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014
Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb.,
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zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zá-
kona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona
č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona
č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona
č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona
č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona
č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona
č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona
č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona
č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona
č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona
č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona
č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona
č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona
č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona
č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona
č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona
č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona
č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona
č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona
č. 171/2018 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., se za po-
ložku 25a doplňuje položka 25b, která zní:

„Položka 25b

a) Vydání českého národního
průkazu průvodce I. stupně Kč 1 000

b) Vydání českého národního
průkazu průvodce II. stupně Kč 1 000

c) Vydání českého národního
průkazu průvodce I. nebo
II. stupně po změně údajů Kč 200

d) Vydání duplikátu českého
národního průkazu průvodce
I. nebo II. stupně náhradou
za průkaz poškozený, zničený,
ztracený nebo odcizený Kč 500“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listo-
padu 2020, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 4
(§ 12 odst. 2), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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ZÁKON

ze dne 3. března 2020,

kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu

způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích

Čl. I

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České repu-
bliky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001
Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001
Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona
č. 354/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona
č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona
č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona
č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 139/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 457/2008 Sb., zákona č. 153/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 311/2013 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona
č. 320/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona
č. 51/2016 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona
č. 185/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona
č. 264/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona
č. 65/2017 Sb. a zákona č. 104/2017 Sb., se mění
takto:

1. V § 6 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňují se odstavce 2 až 6, které včetně po-
známky pod čarou č. 96 znějí:

„(2) Právní osobnost a svéprávnost státu se pro
účely jeho vystupování v právních vztazích s jinými
osobami dělí mezi jednotlivé organizační složky,

které jsou podle tohoto zákona anebo podle zvlášt-
ních právních předpisů věcně příslušné k zajišťování
výkonu práv a plnění závazků státu v těchto práv-
ních vztazích a jsou účetními jednotkami.

(3) Organizační složky uvedené v odstavci 2
naplňují právní osobnost a svéprávnost státu v práv-
ních vztazích, které se jich týkají, samostatně
a vzájemně nezávisle.

(4) Týká-li se právní vztah současně různých
organizačních složek uvedených v odstavci 2, na-
plňuje každá z nich právní osobnost a svéprávnost
státu v rozsahu, který odpovídá její příslušnosti.

(5) Odstavce 2 až 4 se použijí přiměřeně i na
právní vztahy mezi organizačními složkami navzá-
jem. Právní jednání organizačních složek se v těchto
případech řídí ustanovením § 19 odst. 1.

(6) V řízení před soudy a jinými orgány vystu-
pují organizační složky za stát jako jednotliví účast-
níci96). Vystupuje-li v řízení před soudy a jinými
orgány za stát v téže věci více organizačních složek,
postupují v řízení samostatně, v souladu se svou pro-
cesní rolí a vzájemně nezávisle v rozsahu, který od-
povídá jejich příslušnosti.

96) § 19 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 46 se ve větě první zrušuje odkaz na
poznámku pod čarou č. 65 a věta druhá se nahrazuje
větami, které znějí: „Odpovědnost státu za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo nesprávných úředním postupem se řídí zvlášt-
ním právním předpisem65); tím však nejsou dotčeny
podmínky vystupování státu v právních vztazích po-
dle tohoto zákona. V případě regresní úhrady podle
zákona upravujícího odpovědnost za škodu způso-
benou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
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nesprávným úředním postupem se ustanovení § 47
odst. 4 použije obdobně.“.

3. V § 47 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Organizační složka v případě vzniku
škody na majetku, se kterým je příslušná hospodařit,
bez zbytečného odkladu posoudí uplatnění nároku
na náhradu škody vůči osobě odpovědné podle od-
stavce 2 a pořídí o tom záznam.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci

rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem

Čl. II

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným úředním postupem a o změně zá-
kona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích
a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona
č. 120/2001 Sb., zákona č. 234/2002 Sb., zákona
č. 539/2004 Sb., zákona č. 160/2006 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona
č. 396/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb. a zákona č. 178/2018 Sb., se mění
takto:

1. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Došlo-li ke škodě nesprávným úředním
postupem podle § 13 odst. 1 vět druhé a třetí a posu-
zují-li se pro účely náhrady této škody navazující
správní a soudní řízení jako jeden celek, jedná za stát
příslušný úřad, do jehož působnosti náleží odvětví
státní správy, v němž probíhalo správní řízení.“.

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

2. V § 6 odst. 4 se za slova „odstavce 2“ vklá-
dají slova „nebo 3“.

3. V § 6 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje čís-
lem „6“.

4. V § 14 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Je-li pro posouzení nároku na náhradu
škody nezbytné zohlednit okolnosti, k nimž má
v rámci své činnosti přístup úřad nebo jiný orgán
veřejné moci, který není k jeho projednání příslušný,
poskytne tento úřad nebo jiný orgán veřejné moci
příslušnému úřadu nezbytnou součinnost; to platí
pro řízení před soudem obdobně.“.

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

„(7) Povinnost poskytnout nezbytnou součin-
nost podle § 14 odst. 4 platí pro posouzení práva na
regresní úhradu obdobně.

Čl. III

Přechodné ustanovení

Na řízení o nároku na náhradu škody způso-
bené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem, která byla zahájena přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon
č. 82/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona; povinnost poskytnout ne-
zbytnou součinnost podle ustanovení § 14 a 18 zá-
kona č. 82/1998 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, tím však není dotčena.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlá-
šení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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ZÁKON

ze dne 10. března 2020,

kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. I

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitá-
lovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona
č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona
č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., 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., zákona
č. 135/2014 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona
č. 375/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona
č. 307/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona
č. 204/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se čárka za slovem „trhu“ na-
hrazuje slovem „a“ a slova „a veřejnou nabídku in-
vestičních cenných papírů“ se zrušují.

2. V poznámce pod čarou č. 1 se věta čtvrtá
zrušuje.

3. V poznámce pod čarou č. 2 se věta první
zrušuje a na konci poznámky pod čarou č. 2 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne

14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn
při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k ob-
chodování na regulovaném trhu, a o zrušení směr-
nice 2003/71/ES.“.

4. V § 1 odst. 3 se na konci písmene i) slovo „a“
nahrazuje čárkou, na konci odstavce se tečka nahra-
zuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno l), které
včetně poznámky pod čarou č. 66 zní:

„l) přímo použitelný předpis Evropské unie upra-
vující prospekt, který má být uveřejněn při ve-
řejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k ob-
chodování na regulovaném trhu66).

66) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/
/1129.“.

5. V § 2 odst. 1 se na konci písmene w) slovo
„a“ zrušuje, na konci písmene x) se tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno y), které zní:

„y) zprostředkováním obchodů s investičními ná-
stroji činnost vykonávaná podnikatelským způ-
sobem spočívající v

1. nabízení možnosti sjednat obchod s investič-
ními nástroji nebo poskytnout investiční
službu jménem poskytovatele investičních
služeb nebo jménem zákazníka,

2. předkládání návrhů na sjednání obchodu s in-
vestičními nástroji nebo poskytnutí investič-
ní služby jménem poskytovatele investičních
služeb nebo jménem zákazníka,

3. provádění přípravných prací směřujících ke
sjednání obchodu s investičními nástroji
nebo poskytnutí investiční služby jménem
poskytovatele investičních služeb nebo jmé-
nem zákazníka, včetně poskytování doporu-
čení vedoucího ke sjednání takového ob-
chodu nebo služby,

4. sjednávání obchodu s investičními nástroji
nebo sjednávání poskytování investiční
služby jménem poskytovatele investičních
služeb nebo jménem zákazníka, nebo
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5. pomoci při výkonu práv a plnění povinností
při sjednávání obchodu s investičními ná-
stroji nebo při poskytování investiční služby
jménem poskytovatele investičních služeb
nebo jménem zákazníka.“.

6. V § 2a odst. 1 písmeno i) zní:

„i) jiná osoba, která podniká na finančním trhu na
základě oprávnění uděleného orgánem dohledu
nad finančním trhem, s výjimkou

1. vázaného zástupce podle tohoto zákona,

2. vázaného zástupce a zprostředkovatele váza-
ného spotřebitelského úvěru podle zákona
upravujícího spotřebitelský úvěr,

3. vázaného zástupce podle zákona upravují-
cího doplňkové penzijní spoření a

4. vázaného zástupce a doplňkového pojišťova-
cího zprostředkovatele podle zákona upra-
vujícího distribuci pojištění a zajištění,“.

7. V § 2a odst. 3 větě první se slova „odstav-
ců 1 a“ nahrazují slovy „odstavce 1 nebo“ a ve větě
druhé se slovo „druhé“ nahrazuje slovem „první“.

8. V § 4 odstavec 4 zní:

„(4) Za poskytování investiční služby přijímání
a předávání pokynů týkajících se investičních ná-
strojů podle odstavce 2 písm. a) se pro účely tohoto
zákona považuje také zprostředkování obchodů s in-
vestičními nástroji.“.

9. V § 10 odst. 1 části věty za středníkem se
slova „jednají jako“ nahrazují slovem „tvoří“.

10. V § 10d odst. 3 větě první se za číslo „50.“
vkládá slovo „pracovní“.

11. V § 14a se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Odstavec 2 se nepoužije pro osobu, která
v rámci poskytování investičních služeb jedná vý-
hradně s osobami uvedenými v § 2a odst. 1 nebo 2
nebo v § 2b.“.

12. V § 15 odst. 4 úvodní části ustanovení se
slova „je přípustná,“ nahrazují slovy „podle od-
stavce 3 je přípustná, jen“.

13. V § 15d odst. 1 se na konci písmene d) slo-
vo „a“ nahrazuje čárkou, na konci odstavce se tečka
nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které
zní:

„f) systému odškodnění zákazníků a systému po-
jištění pohledávek z vkladů, které se týkají ma-

jetku zákazníka, včetně výše a rozsahu krytí
poskytovaného systémem pro odškodnění zá-
kazníků; obchodník s cennými papíry infor-
muje zákazníka na jeho žádost o podmínkách
odškodnění, postupu uplatnění nároku na od-
škodnění a jeho výplaty.“.

14. V § 17 odst. 2 větě první se slova „ , které
zahrnují přijetí, předání nebo provedení pokynu zá-
kazníka“ nahrazují slovy „poskytovaných zákazní-
kovi“.

15. V § 24 odst. 5 se na konci písmene d) slo-
vo „a“ nahrazuje čárkou, na konci odstavce se tečka
nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které
zní:

„f) plní podmínky podle § 14a odst. 2.“.

16. V § 25 odstavec 1 zní:

„(1) Zahraniční osoba, která má povolení
orgánu dohledu jiného členského státu Evropské
unie k poskytování investičních služeb, může v sou-
ladu s právem Evropské unie poskytovat na území
České republiky bez umístění pobočky investiční
služby, ke kterým má povolení orgánu dohledu do-
movského státu, dočasně nebo příležitostně, nejde-li
o investiční služby poskytované profesionálním zá-
kazníkům podle § 2a, kterým lze tímto způsobem
poskytovat investiční služby i trvale. Česká národní
banka informuje tuto osobu bez zbytečného odkladu
o tom, že obdržela od orgánu dohledu domovského
státu údaje týkající se zamýšleného poskytování in-
vestičních služeb touto osobou v České republice.“.

17. V § 28a odst. 1 písm. g) bod 3 zní:

„3. zajišťování toho, aby osoby, pomocí kte-
rých vykonává činnost této pobočky, byly
plně svéprávné, důvěryhodné a měly ne-
zbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti,“.

18. V § 30 odst. 1 písm. g) bodě 3 a v § 30
odst. 2 písm. d) bodě 3 se slova „odborně způsobilé“
nahrazují slovy „měly nezbytné znalosti, dovednosti
a zkušenosti“.

19. V § 30 odst. 2 písmeno f) zní:

„f) tato osoba má zřízenu datovou schránku pod-
nikající fyzické osoby; v případě podání žádosti
fyzickou osobou, která dosud není podnikate-
lem, požádá tato osoba o zřízení datové
schránky podnikající fyzické osoby bez zbyteč-
ného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne
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nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povo-
lení k činnosti investičního zprostředkovate-
le, a“.

20. V § 30b odstavec 4 zní:

„(4) Povolení k činnosti investičního zprostřed-
kovatele zaniká

a) uplynutím doby trvání povolení podle od-
stavce 1, nedojde-li k prodloužení podle od-
stavce 2,

b) smrtí fyzické osoby,

c) zánikem právnické osoby,

d) udělením povolení investičnímu zprostředkova-
teli k činnosti obchodníka s cennými papíry,
nebo

e) odnětím povolení k činnosti investičního zpro-
středkovatele (§ 145).“.

21. V § 32 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Ustanovení § 14a odst. 2 se nepoužije pro osobu,
která v rámci poskytování investičních služeb jedná
výhradně s osobami uvedenými v § 2a odst. 1 nebo 2
nebo v § 2b.“.

22. V § 32a odst. 1 písm. a) se text „h)“ nahra-
zuje textem „i)“.

23. Nadpis části čtvrté zní: „NĚKTERÁ
USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROSPEKTU“.

24. V části čtvrté se označení a nadpis hlavy I
zrušují.

25. § 34 a 35 včetně nadpisů znějí:

„§ 34

Odpovědnost za obsah prospektu

(1) Za správnost a úplnost údajů uvedených
v prospektu odpovídá osoba, která sestavila pro-
spekt, a ručitel, pokud je uveden v prospektu a za-
ručil se za správnost údajů. Pokud sestavilo prospekt
více osob společně, odpovídá každá z těchto osob za
obsah prospektu. V prospektu musí být uvedeny
údaje o osobách odpovědných za správné sestavení
prospektu a jejich prohlášení, že podle jejich nejle-
pšího vědomí jsou údaje obsažené v prospektu
správné a že v něm nebyly zamlčeny žádné skuteč-
nosti, které by mohly změnit význam prospektu.

(2) Za správnost údajů uvedených ve shrnutí
prospektu podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího prospekt, který má být

uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných
papírů k obchodování na regulovaném trhu66) od-
povídá osoba uvedená v odstavci 1 pouze v případě,
že je shrnutí prospektu zavádějící nebo nepřesné při
společném výkladu s ostatními částmi prospektu,
nebo pokud shrnutí prospektu při společném vý-
kladu s ostatními částmi prospektu neobsahuje po-
žadované informace.

(3) Za správnost a úplnost údajů uvedených
v registračním dokumentu nebo univerzálním regis-
tračním dokumentu odpovídají osoby uvedené v od-
stavci 1, je-li takový dokument nedílnou součástí
schváleného prospektu.

(4) Užívá-li zákon pojem „prospekt“, rozumí
se jím prospekt podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího prospekt, který má být
uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných
papírů k obchodování na regulovaném trhu66).

§ 35

Mechanismus k hlášení

Osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo
zákazy podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie upravujícího prospekt, který má být uveřej-
něn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů
k obchodování na regulovaném trhu66), nejedná-li se
o obchodníka s cennými papíry, organizátora regu-
lovaného trhu nebo poskytovatele služeb hlášení
údajů, zavede, udržuje a uplatňuje mechanismus
k hlášení porušení nebo hrozícího porušení tohoto
přímo použitelného předpisu obdobně podle § 12i
odst. 1.“.

26. Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

27. § 35a a 35b se včetně nadpisu zrušují.

28. V části čtvrté se hlava II včetně nadpisu
a poznámky pod čarou č. 8 zrušuje.

29. V § 39 odst. 8 úvodní části ustanovení se
číslo „4“ nahrazuje číslem „2“.

30. V § 48 odst. 1 písm. i) bodě 3 se slova „sta-
novené v § 57,“ nahrazují slovy „stanovené v §“ a na
konci textu bodu se doplňují slova „a v přímo použi-
telném předpise Evropské unie upravujícím pro-
spekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce
nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regu-
lovaném trhu66)“.
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31. V § 50c odst. 2 se text „§ 63a“ nahrazuje
textem „§ 73m“.

32. V § 56 odst. 5 se věty druhá a poslední zru-
šují.

33. § 57 se včetně nadpisu zrušuje.

34. § 63a se zrušuje.

35. V § 65 odst. 1 písm. a) se číslo „57“ nahra-
zuje slovy „podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího prospekt, který má být
uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných
papírů k obchodování na regulovaném trhu66)“.

36. V § 69 odst. 6 se věta druhá zrušuje.

37. V § 71 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Provozovatel mnohostranného obchodního systé-
mu informuje Českou národní banku o obsahu
smluv podle § 50g odst. 1.“.

38. Nadpis § 73 se zrušuje.

39. V § 73 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Pro provozovatele mnohostranného ob-
chodního systému se § 50a až 50e, § 50f odst. 1 a 2
a § 50g použijí obdobně.

(3) Provozovatel mnohostranného obchodního
systému je povinen kontrolovat a vynucovat do-
držování závazků ze smluv podle § 50g odst. 1 ob-
chodníky s cennými papíry.“.

40. V § 73f se na konci odstavce 6 doplňuje věta
„Provozovatel organizovaného obchodního systému
informuje Českou národní banku o obsahu smluv
podle § 50g odst. 1.“.

41. V § 73g odst. 6 větě první se slova „přijatý
k obchodování na evropském regulovaném trhu“
zrušují.

42. V § 73g odst. 6 se věta druhá zrušuje.

43. Nadpis § 73h se zrušuje.

44. V § 73h se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Pro provozovatele organizovaného ob-
chodního systému se § 50a až 50e, § 50f odst. 1 a 2
a § 50g použijí obdobně.

(3) Provozovatel organizovaného obchodního
systému kontroluje a vynucuje dodržování závazků

ze smluv podle § 50g odst. 1 obchodníky s cennými
papíry.“.

45. V části páté se za § 73l vkládá nový § 73m,
který zní:

„§ 73m

Účastníci obchodního systému mají povinnost
provádět náležité testování algoritmů s cílem zajistit,
aby algoritmické systémy obchodování nemohly vy-
tvořit podmínky obchodování narušující řádné fun-
gování trhu nebo přispět k vytvoření takových pod-
mínek.“.

46. V § 91 se slova „cenných papírů vedených
v evidenci ministerstva“ nahrazují slovy „státních
dluhopisů“.

47. V § 116 odst. 1 se za slovo „pravomocí“
vkládají slova „podle čl. 3 odst. 1 bodu 25 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014“.

48. V § 118 se na začátek odstavce 2 vkládá věta
„Emitent vyhotovuje výroční zprávu a konsolidova-
nou výroční zprávu za účetní období, které započalo
v roce 2020 nebo později, v souladu s přímo použi-
telným předpisem Evropské unie upravujícím jed-
notný elektronický formát pro podávání zpráv67).“.

Poznámka pod čarou č. 67 zní:

„67) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne
17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o re-
gulační technické normy specifikace jednotného elektro-
nického formátu pro podávání zpráv.“.

49. V § 119c odst. 2 písm. a) se slova „tímto
zákonem nebo srovnatelným právním předpisem
členského státu Evropské unie“ nahrazují slovy
„přímo použitelným předpisem Evropské unie upra-
vujícím prospekt, který má být uveřejněn při veřejné
nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování
na regulovaném trhu66)“.

50. V § 122a odst. 2 větě druhé se slovo „od-
stavce“ nahrazuje textem „§ 122 odst.“.

51. V § 127d odst. 2 se slova „provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady upravující prospekt
a směrnice Evropského parlamentu a Rady upravu-
jící požadavky na průhlednost týkající se informací
o emitentech“ nahrazují slovy „zavádí mechanismus
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pro určení rovnocennosti účetních standardů použí-
vaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí“.

52. Za § 129a nad nadpis umístěný nad § 130 se
vkládá nový § 129b, který zní:

„§ 129b

(1) Obchodník s cennými papíry nejpozději do
konce kalendářního měsíce následujícího po skon-
čení kalendářního roku předloží Garančnímu fondu
informaci o výši zákaznického majetku ke konci po-
sledního pracovního dne příslušného roku, za který
by Garanční fond v případě jeho nevydání obchod-
níkem s cennými papíry poskytl náhradu vypočte-
nou podle § 130 odst. 9. Garanční fond poskytne
tyto informace ministerstvu bez zbytečného odkladu
poté, co je obdrží.

(2) Povinnost podle odstavce 1 má i investiční
společnost a zahraniční osoba podle § 132a odst. 1
a zahraniční osoba se sídlem nebo skutečným sídlem
ve státě, který není členským státem Evropské unie,
která poskytuje investiční služby v České republice.

(3) Podrobnosti, formu, způsob a strukturu
plnění informační povinnosti podle odstavce 1 sta-
noví ministerstvo vyhláškou.“.

53. V § 135 odst. 1 se písmena h) a i) zrušují.

Dosavadní písmena j) až zb) se označují jako pís-
mena h) až z).

54. V § 135 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno za), které zní:

„za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo
zákazy podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího prospekt, který
má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo při-
jetí cenných papírů k obchodování na regulova-
ném trhu66).“.

55. V § 135a odst. 6 písmenech c) a d) a v od-
stavci 7 se číslo „9“ nahrazuje číslem „5“.

56. V § 135b odst. 2 se číslo „14“ nahrazuje
číslem „15“.

57. V § 136 odst. 1 písmeno m) zní:

„m) uložit opatření
1. podle čl. 63 odst. 2 písm. a) až c) nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 909/2014,

2. podle čl. 22 odst. 4 písm. a) až c) nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/
/2365,

3. podle čl. 24 odst. 2 písm. a), b) nebo d) na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1286/2014,

4. podle čl. 42 odst. 2 písm. a) až e) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/
/1011,

5. podle čl. 32 odst. 2 písm. d) nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402,

6. podle čl. 32 odst. 1 písm. a), d) až h) a j)
až m) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/1129,“.

58. V § 137 odst. 4 se za text „575/2013“ vklá-
dají slova „ , čl. 42 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 600/2014“.

59. V § 146 odst. 7 se slova „podle § 157“ zru-
šují.

60. § 149b včetně nadpisu zní:

„§ 149b

Přenos pravomocí podle nařízení Evropské unie
o prospektu, který má být uveřejněn

při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů
k obchodování na regulovaném trhu

Odpovědnost za škodu způsobenou rozhodnu-
tím nebo nesprávným úředním postupem orgánu
dohledu jiného členského státu Evropské unie při
výkonu dohledu namísto České národní banky v ob-
lasti upravené v přímo použitelném předpise Evrop-
ské unie upravujícím prospekt, který má být uveřej-
něn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů
k obchodování na regulovaném trhu66), se posuzuje
jako odpovědnost státu podle zákona upravujícího
odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu ve-
řejné moci.“.

61. V § 149e se odstavec 3 zrušuje.

62. V § 151 odst. 1 písm. za) se slova „se pro
účely tohoto zákona rozumí“ zrušují.

63. V § 152 odst. 5 se odkaz na poznámku pod
čarou č. 37 zrušuje.

64. V § 154 se za odstavec 2 vkládá nový od-
stavec 3, který zní:

„(3) Odstavec 2 se použije obdobně pro osoby,
které jsou dceřinými podniky podle čl. 4 odst. 1
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bodu 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013 ovládajícího obchodníka s cennými
papíry, zahraničního ovládajícího obchodníka s cen-
nými papíry, zahraniční ovládající banky, finanční
holdingové osoby, smíšené finanční holdingové oso-
by nebo smíšené holdingové osoby a které zároveň
nejsou zahrnuty do dohledu na konsolidovaném zá-
kladě.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

65. V § 157 odst. 1 písm. h) a v § 162 odst. 1
písm. g) se slova „regulovaného trhu“ nahrazují
slovy „obchodního systému“ a text „§ 63a“ se na-
hrazuje textem „§ 73m“.

66. V § 157 odstavec 3 zní:

„(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus
k hlášení podle § 124 a § 12i odst. 1.“.

67. V § 159 odst. 1 se text „čl. 8b,“ zrušuje
a slova „ve znění Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 462/2013“ se nahrazují slovy „v platném
znění“.

68. V § 159 odst. 2 až 4, § 161 odst. 1, § 174
odst. 2 a 3, § 175 odst. 1, § 176 odst. 1 a v § 178
odst. 1 se slova „uvedených v přímo použitelném“

nahrazují slovy „podle přímo použitelného“.

69. V § 159 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

70. V § 159 odst. 4 se text „ , 3 nebo 4“ na-
hrazuje slovy „nebo 3“.

71. Za § 159 se vkládá nový § 159a, který
včetně nadpisu zní:

„§ 159a

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení
nařízení Evropské unie o zlepšení vypořádání
obchodů s cennými papíry v Evropské unii
a centrálních depozitářích cenných papírů

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
nesplní některou z povinností nebo poruší některý
ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu
Evropské unie upravujícím zlepšení vypořádání ob-
chodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální
depozitáře cenných papírů51).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit
pokutu do

a) 140 000 000 Kč, nebo

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu
získaného spácháním přestupku, je-li možné
výši neoprávněného prospěchu zjistit.“.

72. V § 161 na konci textu odstavce 1 a v § 178
na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „ , nebo
poruší opatření přijaté podle čl. 40 až 42 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014“.

73. V části desáté hlavě III dílu 2 se za § 161a
vkládá nový § 161b, který včetně nadpisu zní:

„§ 161b

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení
nařízení Evropské unie o prospektu, který má být
uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných

papírů k obchodování na regulovaném trhu

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
nesplní některou z povinností nebo poruší některý
ze zákazů podle čl. 3, 5, 6, čl. 7 odst. 1 až 11, čl. 8, 9,
10, čl. 11 odst. 1 nebo 3, čl. 14 odst. 1 nebo 2, čl. 15
odst. 1, čl. 16 odst. 1 až 3, čl. 17, 18, čl. 19 odst. 1
až 3, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1 až 4 nebo 7 až 11,
čl. 22 odst. 2 až 5, čl. 23 odst. 1 až 3 nebo 5 nebo
čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/1129.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit
pokutu do

a) 18 228 000 Kč, nebo

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu
získaného spácháním tohoto přestupku, je-li
možné výši neoprávněného prospěchu zjistit
a přesahuje-li takto určená výše pokuty
18 228 000 Kč.“.

74. V § 162 odstavec 3 zní:

„(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se dopustí přestupku tím, že nezavede, neudržuje
nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle
§ 124 a § 12i odst. 1.“.

75. V § 163 odst. 6 se číslo „10 000 000“ na-
hrazuje číslem „5 000 000“.

76. V § 166 odst. 1 písm. f) se slovo „deník“
nahrazuje slovy „evidenci přijatých a předaných po-
kynů nebo evidenci smluv“.

77. V § 166 odst. 1 písm. j) se číslo „7“ nahra-
zuje číslem „4“.
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78. V § 168 odst. 1 písm. f) se číslo „2“ nahra-
zuje číslem „3“.

79. V § 168 odst. 2 se za písmeno k) vkládají
nová písmena l) až r), která znějí:

„l) nezajistí, aby jeho systémy splňovaly poža-
davky podle § 73 odst. 2 a § 50a,

m) nesplní některou ze svých povinností při poza-
stavení nebo omezení obchodování podle § 73
odst. 2 a § 50b,

n) nesplní při algoritmickém obchodování někte-
rou z povinností podle § 73 odst. 2 a § 50c,

o) nesplní některou z povinností při poskytování
přímého elektronického přístupu podle § 73
odst. 2 a § 50d,

p) nezajistí, aby úplaty jím stanovené splňovaly
požadavky podle § 73 odst. 2 a § 50e,

q) nesplní některou z povinností při kotaci podle
§ 73 odst. 2 a § 50f,

r) nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy
podle § 73 odst. 2 a § 50g odst. 2,“.

Dosavadní písmena l) až o) se označují jako písme-
na s) až v).

80. V § 168 odst. 3 písm. n) se slovo „a“ na-
hrazuje slovy „odst. 1 a §“.

81. V § 168 odst. 3 se za písmeno n) vkládají
nová písmena o) až u), která znějí:

„o) nezajistí, aby jeho systémy splňovaly poža-
davky podle § 73h odst. 2 a § 50a,

p) nesplní některou ze svých povinností při poza-
stavení nebo omezení obchodování podle § 73h
odst. 2 a § 50b,

q) nesplní při algoritmickém obchodování někte-
rou z povinností podle § 73h odst. 2 a § 50c,

r) nesplní některou z povinností při poskytování
přímého elektronického přístupu podle § 73h
odst. 2 a § 50d,

s) nezajistí, aby úplaty jím stanovené splňovaly
požadavky podle § 73h odst. 2 a § 50e,

t) nesplní některou z povinností při kotaci podle
§ 73h odst. 2 a § 50f,

u) nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy
podle § 73h odst. 2 a § 50g odst. 2,“.

Dosavadní písmena o) až r) se označují jako písme-
na v) až y).

82. V § 174 odst. 1 se text „čl. 8b,“ zrušuje
a slova „ve znění nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 462/2013“ se nahrazují slovy „v plat-
ném znění“.

83. V § 176 odstavec 3 zní:

„(3) Za přestupek podnikající fyzické osoby
podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 140 000 000 Kč, nebo
b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu

získaného spácháním přestupku, je-li možné
výši neoprávněného prospěchu zjistit.“.

84. V § 177 odst. 1 písm. a) až c), § 179 odst. 1,
§ 180 odst. 1 písm. a) až c) a v § 181 odst. 1 písm. a)
a b) se slova „uvedených v“ nahrazují slovem „po-
dle“.

85. V § 177 odst. 6 písm. a) se doplňuje slovo
„nebo“ a písmeno b) se zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

86. V § 182 odst. 4 se za slovo „podnikající“
vkládá slovo „fyzické“.

87. § 183 včetně nadpisu zní:

„§ 183

Přestupky právnických a podnikajících
fyzických osob spočívající v porušení nařízení
Evropské unie o prospektu, který má být
uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí

cenných papírů k obchodování
na regulovaném trhu

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povin-
ností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3, 5, 6,
čl. 7 odst. 1 až 11, čl. 8, 9, 10, čl. 11 odst. 1 nebo 3,
čl. 14 odst. 1 nebo 2, čl. 15 odst. 1, čl. 16 odst. 1 až 3,
čl. 17, 18, čl. 19 odst. 1 až 3, čl. 20 odst. 1, čl. 21
odst. 1 až 4 nebo 7 až 11, čl. 22 odst. 2 až 5, čl. 23
odst. 1 až 3 nebo 5 nebo čl. 27 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.

(2) Za přestupek právnické osoby podle od-
stavce 1 lze uložit pokutu do

a) 130 200 000 Kč,
b) výše 3 % celkového ročního obratu právnické

osoby podle její poslední řádné účetní závěrky
nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu
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získaného spácháním tohoto přestupku, je-li
možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(3) Za přestupek podnikající fyzické osoby po-
dle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 18 228 000 Kč, nebo

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu
získaného spácháním tohoto přestupku, je-li
možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.“.

88. V § 192a se na konci odstavce 1 tečka na-
hrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) příslušným orgánem podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie o prospektu, který má
být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí
cenných papírů k obchodování na regulovaném
trhu66).“.

89. V § 199 se na konci textu odstavce 1 do-
plňují slova „a § 129b odst. 3“.

90. V § 199 odst. 2 se za text „§ 30a odst. 3,“
vkládá text „§ 32 odst. 7,“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o bankách

Čl. II

V § 1 odst. 3 písm. i) zákona č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění zákona č. 257/2004 Sb. a zákona
č. 258/2016 Sb., se slova „může banka tuto činnost
vykonávat pouze tehdy, je-li některou z osob opráv-
něných zprostředkovávat spotřebitelský úvěr podle
zákona upravujícího spotřebitelský úvěr“ nahrazují
slovy „pojištění nebo zajištění nebo doplňkového
penzijního spoření, může banka tuto činnost vyko-
návat, je-li k tomu oprávněna podle zákona upravu-
jícího zprostředkování takové finanční služby“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o dohledu v oblasti
kapitálového trhu

Čl. III

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapi-
tálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů,
ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000
Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb.,

zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zá-
kona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/
/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/
/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/
/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/
/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/
/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/
/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 273/
/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/
/2013 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 375/
/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 148/
/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/
/2017 Sb. a zákona č. 204/2019 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 41 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Čl. 41 a 42 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze
dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uve-
řejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných pa-
pírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení
směrnice 2003/71/ES.“.

2. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ ; to se týká i údajů z databáze účast-
níků od poskytovatelů veřejně dostupné telefonní
služby“.

3. V § 13 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako od-
stavce 3 až 5.

4. V § 13 odst. 4 se text „a 3“ zrušuje.

5. Na konci poznámky pod čarou č. 43 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o dluhopisech

Čl. IV

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění
zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zá-
kona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 355/2011 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona
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č. 227/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 137/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 307/2018 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 odst. 4 větě druhé se slova „ , je-li při-
dělováno, nebo jiný údaj identifikující dluhopis“
zrušují.

2. V § 6 odst. 1 písm. i) se slovo „a“ zrušuje,
v písmenu j) se čárka nahrazuje slovem „a“ a do-
plňuje se písmeno k), které zní:

„k) identifikační označení dluhopisu podle meziná-
rodního systému číslování pro identifikaci cen-
ných papírů.“.

3. V § 6 odst. 4 se za text „h)“ vkládají slo-
va „a k)“.

4. V § 9 odst. 1 písm. j) se slova „je-li přidělo-
váno,“ zrušují.

5. V § 9 odst. 1 se na konci písmene l) slovo „a“
zrušuje, na konci odstavce se tečka nahrazuje čárkou
a doplňují se písmena n) a o), která znějí:
„n) informaci o tom, zda a v jakém rozsahu Česká

národní banka vykonává dohled nad emisí dlu-
hopisů a nad jejich emitentem, a

o) informaci o tom, že pokud prospekt schvaluje
Česká národní banka,
1. je tento prospekt posouzen Českou národní

bankou pouze z hlediska úplnosti údajů
v něm obsažených,

2. Česká národní banka při jeho schvalování
neposuzuje hospodářské výsledky ani fi-
nanční situaci emitenta a

3. Česká národní banka schválením prospektu
negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani
jeho schopnost splatit výnosy a jmenovitou
hodnotu dluhopisu.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. V

Položka 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění zákona č. 56/2006
Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 420/2009 Sb.,
zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zá-
kona č. 37/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona

č. 241/2013 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona
č. 258/2016 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona
č. 371/2017 Sb. a zákona č. 171/2018 Sb., se mění
takto:

1. V bodě 2 písm. d) se za text „odst. 3“ vklá-
dají slova „nebo 4“.

2. V bodě 9 písmeno a) zní:

a) udělení oprávnění k činnosti sa-
mostatného zprostředkovatele
podle zákona upravujícího do-
plňkové penzijní spoření Kč 10 000“.

3. V bodě 9 se písmena b) a c) zrušují.

Dosavadní písmena d) až v) se označují jako písme-
na b) až t).

4. V bodě 9 písm. b) se číslo „10 000“ nahrazuje
číslem „25 000“.

5. V bodě 9 písm. c) se číslo „5 000“ nahrazuje
číslem „10 000“.

6. V bodě 9 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až t) se označují jako písme-
na d) až s).

7. V bodě 9 písm. m) se číslo „50 000“ nahra-
zuje číslem „25 000“.

8. V bodě 9 písm. n) se číslo „25 000“ nahrazuje
číslem „10 000“.

9. V bodě 9 se písmeno o) zrušuje.

Dosavadní písmena p) až s) se označují jako písme-
na o) až r).

10. V bodě 9 písm. o) se číslo „50 000“ nahra-
zuje číslem „25 000“.

11. V bodě 9 se za písmeno o) vkládá nové pís-
meno p), které zní:

„p) prodloužení akreditace podle
zákona upravujícího podnikání
na kapitálovém trhu Kč 10 000“.

Dosavadní písmena p) až r) se označují jako písme-
na q) až s).

12. V bodě 9 písm. s) se číslo „25 000“ nahra-
zuje číslem „10 000“.

13. Bod 10 se zrušuje.
Dosavadní body 11 a 12 se označují jako body 10
a 11.
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14. V bodě 10 písm. a) se slova „do registru“
zrušují.

15. V bodě 10 se doplňují písmena e) a f), která
znějí:

„e) oprávnění k činnosti vázaného
zástupce podle zákona
upravujícího doplňkové
penzijní spoření Kč 2 000

f) oprávnění k činnosti vázaného
zástupce podle zákona
upravujícího podnikání
na kapitálovém trhu Kč 2 000“.

16. Bod 11 zní:

„11. Prodloužení

a) oprávnění k činnosti
nebankovního poskytovatele
spotřebitelského úvěru Kč 25 000

b) oprávnění k činnosti
samostatného zprostředkovatele
podle zákona upravujícího
spotřebitelský úvěr Kč 2 500

c) oprávnění k činnosti
vázaného zástupce podle
zákona upravujícího
spotřebitelský úvěr Kč 500

d) oprávnění k činnosti
zprostředkovatele vázaného
spotřebitelského úvěru
pro daného zastoupeného Kč 500

e) povolení k činnosti
investičního zprostředkovatele
podle zákona upravujícího
podnikání na kapitálovém trhu Kč 2 500

f) oprávnění k činnosti
vázaného zástupce podle
zákona upravujícího podnikání
na kapitálovém trhu Kč 500

g) oprávnění k činnosti
samostatného zprostředkovatele
podle zákona upravujícího
distribuci pojištění a zajištění Kč 2 500

h) oprávnění k činnosti
vázaného zástupce podle
zákona upravujícího distribuci
pojištění a zajištění Kč 500

i) oprávnění k činnosti

doplňkového pojišťovacího
zprostředkovatele podle
zákona upravujícího distribuci
pojištění a zajištění Kč 500

j) oprávnění k činnosti
samostatného zprostředkovatele
podle zákona upravujícího
doplňkové penzijní spoření Kč 2 500

k) oprávnění k činnosti vázaného
zástupce podle zákona upravujícího
doplňkové penzijní spoření Kč 500“.

17. Slova

„Osvobození

Od poplatku podle bodu 11 písm. c) a d) je
osvobozen první zápis osoby, která byla ke dni na-
bytí účinnosti zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci
pojištění a zajištění, registrována jako pojišťovací
zprostředkovatel.“ se zrušují.

18. Poznámka zní:

„Poznámka

Poplatníkem poplatku za přijetí žádosti o zápis
podle bodu 10 nebo za prodloužení oprávnění podle
bodu 11 písm. c), d) f), h), i) nebo k) je zastoupený.
Poplatek za prodloužení akreditace, povolení nebo
oprávnění je splatný vždy nejdříve ve lhůtě 3 měsíců
přede dnem skončení akreditace, povolení nebo
oprávnění a nejpozději ve lhůtě 30 dnů přede dnem
skončení akreditace, povolení nebo oprávnění.“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna insolvenčního zákona

Čl. VI

V části druhé hlavě IV zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zá-
kon), se doplňuje díl 3, který včetně nadpisu zní:

„Díl 3

Úpadek podílového fondu a úpadek podfondu
akciové společnosti s proměnným základním

kapitálem

§ 388a

(1) Ustanovení tohoto dílu se použijí na úpadek

a) podílového fondu podle zákona upravujícího
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investiční společnosti a investiční fondy (dále
jen „podílový fond“),

b) podfondu akciové společnosti s proměnným zá-
kladním kapitálem podle zákona upravujícího
investiční společnosti a investiční fondy (dále
jen „podfond“).

(2) Při postupu podle tohoto dílu se použijí,
není-li dále stanoveno jinak, též ustanovení ostatních
částí tohoto zákona a ustanovení ostatních hlav části
druhé zákona, s výjimkou ustanovení upravujících
moratorium, reorganizaci a oddlužení.

§ 388b

(1) Pro účely řízení podle tohoto zákona má
podílový fond, jehož úpadek či hrozící úpadek má
být řešen, způsobilost být účastníkem řízení. Jako
účastník jedná obhospodařovatel tohoto podílového
fondu. Insolvenční řízení se zahajuje proti tomuto
podílovému fondu.

(2) Omezení a účinky podle tohoto zákona se
uplatní pouze na podílový fond, jehož úpadek či
hrozící úpadek je řešen, nestanoví-li tento zákon
jinak.

(3) Přihlásit lze pouze pohledávky odpovídající
dluhům náležejícím do jmění, kterým je podílový
fond, jehož úpadek či hrozící úpadek je řešen, tvořen
(dále jen „jmění podílového fondu“), nestanoví-li
tento zákon jinak.

(4) Při zjišťování úpadku či hrozícího úpadku
podílového fondu se pro účely tohoto zákona za
jmění dlužníka považuje pouze souhrn majetku
a dluhů, které tvoří jmění tohoto podílového fondu.

(5) Věřitelé, jejichž pohledávky odpovídají dlu-
hům náležejícím do jmění podílového fondu, jehož
úpadek či hrozící úpadek je řešen, se uspokojují pou-
ze z majetku náležejícího do jmění takového podílo-
vého fondu.

§ 388c

(1) Pro účely řízení podle tohoto zákona má
podfond, jehož úpadek či hrozící úpadek má být
řešen, způsobilost být účastníkem řízení. Jako účast-
ník jedná akciová společnost s proměnným základ-
ním kapitálem, která podfond, jehož úpadek či hro-
zící úpadek je řešen, vytvořila. Insolvenční řízení se
zahajuje proti tomuto podfondu.

(2) Omezení a účinky podle tohoto zákona se
uplatní pouze na podfond, jehož úpadek či hrozící
úpadek je řešen; nestanoví-li tento zákon jinak.

(3) Přihlásit lze pouze pohledávky odpovídající
dluhům v podfondu, jehož úpadek či hrozící úpadek
je řešen.

(4) Při zjišťování úpadku či hrozícího úpadku
podfondu se pro účely tohoto zákona za jmění
dlužníka považuje pouze souhrn majetku a dluhů
v tomto podfondu.

(5) Věřitelé, jejichž pohledávky odpovídají dlu-
hům v podfondu, jehož úpadek či hrozící úpadek je
řešen, se uspokojují pouze z majetku v tomto pod-
fondu.

(6) Akcionářem akciové společnosti s proměn-
ným základním kapitálem, která podfond, jehož
úpadek či hrozící úpadek je řešen, vytvořila, se pro
účely takového insolvenčního řízení rozumí pouze
vlastník investiční akcie vydané k tomuto pod-
fondu.“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

Čl. VII

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzij-
ním spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zá-
kona č. 403/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 296/2017 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění
takto:

1. V § 3 písm. f) bod 3 zní:

„3. u podnikající fyzické osoby jméno, adresa
sídla, datum narození a identifikační číslo
osoby, bylo-li jí přiděleno,“.

2. V § 3 se na konci textu písmene g) doplňují
slova „ , samostatného zprostředkovatele nebo váza-
ného zástupce“.

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

„r) zastoupeným penzijní společnost nebo samo-
statný zprostředkovatel, s nimiž má vázaný zá-
stupce uzavřenou smlouvu, na jejímž základě
zprostředkovává doplňkové penzijní spoření.“.
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4. V § 65 odst. 2 písm. c) bodě 1 se slovo „in-
vestičním“ nahrazuje slovem „samostatným“.

5. V části páté hlavy I a II včetně nadpisů znějí:

„HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 74

Osoby oprávněné zprostředkovávat
doplňkové penzijní spoření

(1) Vyvíjet jako podnikatel činnosti směřující
k tomu, aby účastník nebo zájemce o doplňkové
penzijní spoření měl příležitost s penzijní společností
sjednat, změnit nebo ukončit doplňkové penzijní
spoření, a sjednávat, měnit nebo ukončovat do-
plňkové penzijní spoření jménem penzijní společ-
nosti nebo jménem účastníka nebo zájemce o do-
plňkové penzijní spoření (dále jen „zprostředkování
doplňkového penzijního spoření“) je oprávněn
pouze

a) samostatný zprostředkovatel, nebo
b) vázaný zástupce.

(2) Samostatný zprostředkovatel, který je fyzic-
kou osobou, může zprostředkovávat doplňkové
penzijní spoření pouze osobně, prokuristou, pomocí
zaměstnanců nebo prostřednictvím vázaného zá-
stupce. Samostatný zprostředkovatel, který je práv-
nickou osobou, může zprostředkovávat doplňkové
penzijní spoření pouze členem statutárního orgánu,
jinou osobou s obdobnou působností, prokuristou,
pomocí zaměstnanců nebo prostřednictvím váza-
ného zástupce.

(3) Vázaný zástupce, který je fyzickou osobou,
může zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření
pouze osobně, prokuristou nebo pomocí zaměst-
nanců. Vázaný zástupce, který je právnickou oso-
bou, může zprostředkovávat doplňkové penzijní
spoření pouze členem statutárního orgánu, jinou
osobou s obdobnou působností, prokuristou nebo
pomocí zaměstnanců.

(4) Samostatný zprostředkovatel a vázaný zá-
stupce zprostředkovávají doplňkové penzijní spoření
pouze tak, že oni sami, jsou-li fyzickou osobou,
a osoby, jimiž doplňkové penzijní spoření zpro-
středkovávají, nebo které jsou za zprostředkování
doplňkového penzijního spoření odpovědné, jsou
důvěryhodné a odborně způsobilé.

§ 75

Odborná péče

(1) Samostatný zprostředkovatel a vázaný zá-
stupce jsou povinni zprostředkovávat doplňkové
penzijní spoření s odbornou péčí.

(2) Na samostatného zprostředkovatele a váza-
ného zástupce se při zprostředkování doplňkového
penzijního spoření použijí obdobně § 126 až 140.

§ 75a

Uchovávání dokumentů a záznamů

(1) Samostatný zprostředkovatel při zprostřed-
kování doplňkového penzijního spoření pořizuje
dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je
nezbytný pro hodnověrné osvědčení řádného plnění
jeho povinností stanovených tímto zákonem a jinými
právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují
k zprostředkování doplňkového penzijního spoření.

(2) Samostatný zprostředkovatel uchovává při
plnění povinnosti podle odstavce 1 zejména

a) vyhotovení smluv o zprostředkování doplňko-
vého penzijního spoření, kopie vyhotovení
smluv o doplňkovém penzijním spoření nebo
jejich návrhů a kopie dohod o změně nebo zá-
niku doplňkového penzijního spoření nebo je-
jich návrhů, na jejichž uzavření se samostatný
zprostředkovatel nebo jeho vázaný zástupce
přímo podílel,

b) dokumenty a jiné záznamy týkající se zpro-
středkování doplňkového penzijního spoření,
byly-li pořízeny, včetně záznamu z jednání
s účastníkem nebo zájemcem o doplňkové pen-
zijní spoření, popřípadě jiné smluvní podmínky,
byly-li součástí smluvního vztahu,

c) záznamy z jiné komunikace mezi samostatným
zprostředkovatelem a účastníkem nebo zájem-
cem o doplňkové penzijní spoření dokládající
zprostředkování doplňkového penzijního spo-
ření, byly-li pořízeny a je-li z této komunikace
zřejmá totožnost účastníka nebo zájemce o do-
plňkové penzijní spoření, a

d) dokumenty a jiné záznamy uvedené v písme-
nech b) a c), pokud jeho jménem jednal jeho
vázaný zástupce.

(3) Samostatný zprostředkovatel uchovává do-
kumenty a záznamy podle odstavce 1 po dobu
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a) jednoho kalendářního roku bezprostředně ná-
sledujícího po roce, v němž došlo k poslední
komunikaci s účastníkem nebo zájemcem o do-
plňkové penzijní spoření, nedošlo-li ke sjednání
doplňkového penzijního spoření, nebo

b) trvání doplňkového penzijního spoření a do
konce desátého kalendářního roku od jeho zá-
niku.

(4) Povinnost uvedenou v odstavcích 1 až 3 má
i právní nástupce samostatného zprostředkovatele
a ten, jehož oprávnění k činnosti zaniklo.

(5) Záznam komunikace s účastníkem nebo zá-
jemcem o doplňkové penzijní spoření se pořizuje
písemně nebo jiným průkazným způsobem a obsa-
huje datum komunikace, dostatečnou identifikaci
stran komunikace a obsah komunikace.

§ 76

Vstupní platba a odměna

(1) Penzijní společnost, samostatný zprostřed-
kovatel a vázaný zástupce nesmí vyžadovat od oso-
by, která se podílí nebo má podílet na zprostředko-
vání doplňkového penzijního spoření, složení
vstupní nebo jiné obdobné platby jako podmínky
výplaty příštích odměn za tuto činnost.

(2) Penzijní společnost, samostatný zprostřed-
kovatel a vázaný zástupce nesmí odměny za zpro-
středkování doplňkového penzijního spoření odvo-
zovat od získání dalších osob pro tuto činnost od-
měňovanou osobou.

HLAVA II

SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL,
VÁZANÝ ZÁSTUPCE A JEJICH OPRÁVNĚNÍ

Díl 1

Samostatný zprostředkovatel a jeho oprávnění

§ 77

Samostatný zprostředkovatel

(1) Samostatným zprostředkovatelem se pro
účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn
zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření na zá-
kladě oprávnění k činnosti samostatného zprostřed-
kovatele uděleného Českou národní bankou.

(2) Samostatný zprostředkovatel uzavírá pro

zprostředkování doplňkového penzijního spoření
s penzijní společností nebo účastníkem anebo zájem-
cem o doplňkové penzijní spoření smlouvu, která,
vyplývá-li z ní pro účastníka nebo zájemce o do-
plňkové penzijní spoření určitá povinnost, musí mít
písemnou formu.

§ 77a

Podmínky pro udělení oprávnění k činnosti

Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti
samostatného zprostředkovatele žadateli, jestliže

a) má sídlo nebo pobočku na území České repu-
bliky,

b) je důvěryhodný; je-li žadatelem právnická
osoba, důvěryhodnost prokazuje člen statutár-
ního orgánu nebo jiná osoba s obdobnou pů-
sobností; podmínku důvěryhodnosti musí spl-
ňovat i ovládající osoba žadatele, který je práv-
nickou osobou,

c) je odborně způsobilý; je-li žadatelem právnická
osoba, odbornou způsobilost prokazuje člen
statutárního orgánu nebo jiná osoba s obdobnou
působností, pokud tyto osoby skutečně řídí dis-
tribuci doplňkového penzijního spoření nebo
mají být za tuto činnost odpovědny,

d) splňuje podmínky uvedené v § 77f,

e) údaje o osobě žadatele uvedené v žádosti umož-
ňují identifikaci žadatele v příslušném základ-
ním registru a

f) není podle tohoto zákona samostatným zpro-
středkovatelem nebo vázaným zástupcem.

§ 77b

Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti

(1) Žádost o udělení oprávnění k činnosti
samostatného zprostředkovatele lze podat pouze
elektronicky. Žádost obsahuje, vedle náležitostí sta-
novených správním řádem, též údaje o splnění pod-
mínek pro udělení oprávnění k činnosti samostat-
ného zprostředkovatele stanovených tímto zákonem.
K žádosti se připojí doklady osvědčující splnění
těchto podmínek. Podrobnosti náležitostí žádosti,
včetně příloh osvědčujících splnění podmínek pro
udělení oprávnění k činnosti samostatného zpro-
středkovatele stanovených tímto zákonem, její for-
máty a další technické náležitosti stanoví prováděcí
právní předpis.
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(2) Vyhoví-li Česká národní banka žádosti
v plném rozsahu, zapíše samostatného zprostředko-
vatele do registru osob oprávněných zprostředková-
vat doplňkové penzijní spoření (dále jen „registr“).
Rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyho-
tovuje. Rozhodnutí nabývá právní moci okamžikem
zápisu samostatného zprostředkovatele do registru.
O zápisu samostatného zprostředkovatele do regis-
tru Česká národní banka neprodleně elektronicky
informuje žadatele.

§ 77c

Trvání a prodloužení oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti samostatného zpro-
středkovatele trvá do konce kalendářního roku ná-
sledujícího po kalendářním roce, ve kterém byl
samostatný zprostředkovatel zapsán do registru.

(2) Česká národní banka samostatnému zpro-
středkovateli prodlouží oprávnění k činnosti vždy
o dalších 12 měsíců po zaplacení správního poplatku.
Česká národní banka samostatnému zprostředkova-
teli zaplacení správního poplatku neprodleně po-
tvrdí.

§ 77d

Oznamování změn

(1) Samostatný zprostředkovatel oznámí bez
zbytečného odkladu České národní bance, že došlo
ke změně ve skutečnostech, které jsou podle § 77a
podmínkou pro udělení oprávnění k činnosti samo-
statného zprostředkovatele.

(2) Oznámení se podává prostřednictvím elek-
tronické aplikace České národní banky pro registraci
subjektů. Oznámení obsahuje, vedle náležitostí po-
dání stanovených správním řádem, údaje a doklady
související se změnou údajů.

(3) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na
změny údajů, které jsou vedeny v základních regis-
trech jako referenční údaje.

§ 77e

Zánik oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti samostatného zpro-
středkovatele zaniká

a) smrtí fyzické osoby,

b) zánikem právnické osoby,

c) oznámením o ukončení činnosti nebo pozděj-
ším dnem, který je v tomto oznámení uveden
jako den ukončení činnosti,

d) uplynutím doby trvání oprávnění, nedojde-li
k prodloužení oprávnění podle § 77c odst. 2,
nebo

e) odnětím (§ 154).

(2) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) se
podává prostřednictvím elektronické aplikace České
národní banky pro registraci subjektů.

§ 77f

Povinné pojištění

(1) Samostatný zprostředkovatel musí být po-
jištěn pro případ povinnosti nahradit účastníkovi
nebo zájemci o doplňkové penzijní spoření škodu
způsobenou porušením některé z jeho povinností
stanovených tímto zákonem nebo jinými právními
předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují ke zpro-
středkování doplňkového penzijního spoření, s limi-
tem pojistného plnění nejméně 13 500 000 Kč na
jednu pojistnou událost a nejméně 20 250 000 Kč
pro případ souběhu více pojistných událostí v jed-
nom roce.

(2) Pojištění podle odstavce 1 musí být sjed-
náno u pojišťovny se sídlem v členském státě nebo
u pojišťovny se sídlem v jiném než členském státě,
která podléhá dohledu srovnatelnému s dohledem
České národní banky, a musí být sjednáno tak, aby
spoluúčast, byla-li sjednána, nepřekročila vyšší z li-
mitů 5 000 Kč nebo 1 % z výše pojistného plnění.

§ 77g

Náhrada škody způsobené samostatným
zprostředkovatelem

Použije-li penzijní společnost při své činnosti
samostatného zprostředkovatele, nehradí škodu jím
způsobenou; pokud ho však nepečlivě vybrala nebo
na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho
povinnosti k náhradě škody.

§ 77h

Pravidla kontroly činnosti a střet zájmů

Samostatný zprostředkovatel přiměřeně povaze,
rozsahu a složitosti své činnosti zavede, udržuje
a uplatňuje
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a) pravidla kontroly činnosti osob, jimiž zpro-
středkovává doplňkové penzijní spoření, ze-
jména se zaměřením na kontrolu řádného do-
držování pravidel jednání stanovených tímto
zákonem a jinými právními předpisy v rozsahu,
v jakém se vztahují k distribuci doplňkového
penzijního spoření, a kontrolu řádného provo-
zování činnosti,

b) pravidla odměňování osob, jimiž zprostředko-
vává doplňkové penzijní spoření; tato pravidla
nesmí motivovat k neplnění povinností podle
tohoto zákona a jiných právních předpisů v roz-
sahu, v jakém se vztahují k zprostředkování do-
plňkového penzijního spoření, přičemž nesmí
motivovat k tomu, aby byly účastníkům nebo
zájemcům o doplňkové penzijní spoření dopo-
ručovány konkrétní penzijní produkty na úkor
jiných produktů, které by lépe odpovídaly po-
třebám zákazníka,

c) postupy pro předcházení, zjišťování a řízení
střetu zájmů,

d) systém vyřizování stížností, který zahrnuje
i obecná pravidla pro evidenci a vyřizování stíž-
ností a

e) evidenci zprostředkovaných smluv o doplňko-
vém penzijním spoření.

Díl 2

Vázaný zástupce a jeho oprávnění

§ 78

Vázaný zástupce

(1) Vázaným zástupcem se pro účely tohoto zá-
kona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat
doplňkové penzijní spoření na základě zápisu váza-
ného zástupce do registru.

(2) Vázaný zástupce uzavírá pro výkon činnosti
spočívající ve zprostředkování doplňkového penzij-
ního spoření na základě oprávnění podle odstavce 1
se zastoupeným smlouvu, která musí mít písemnou
formu. Smlouvu lze uzavřít pouze s jedním zastou-
peným.

§ 78a

Zápis do registru

(1) Česká národní banka na základě oznámení

podle § 78b podaného zastoupeným zapíše do regis-
tru vázaného zástupce, pokud

a) údaje uvedené v oznámení umožňují identifi-
kaci osoby uvedené v oznámení v příslušném
základním registru a

b) ten, kdo hodlá provozovat činnost vázaného zá-
stupce, není podle tohoto zákona samostatným
zprostředkovatelem ani vázaným zástupcem.

(2) Česká národní banka zapíše vázaného zá-
stupce do registru neprodleně, nejpozději však do
5 pracovních dnů ode dne, kdy jí oznámení došlo.

(3) O zápisu vázaného zástupce do registru
nebo neprovedení zápisu a důvodu takového nepro-
vedení zápisu Česká národní banka neprodleně elek-
tronicky informuje zastoupeného. Nesouhlasí-li za-
stoupený s neprovedením zápisu, vydá Česká ná-
rodní banka na jeho požádání o neprovedení zápisu
rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení.

§ 78b

Oznámení vázaného zástupce

(1) Zastoupený může oznámit pouze takového
vázaného zástupce, který

a) má sídlo nebo pobočku na území České repu-
bliky a

b) splňuje podmínky pro provozování činnosti vá-
zaného zástupce stanovené tímto zákonem.

(2) Oznámení vázaného zástupce podle od-
stavce 1 se podává prostřednictvím elektronické apli-
kace České národní banky pro registraci subjektů.

(3) Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podá-
ní stanovených správním řádem, též

a) identifikační údaje toho, kdo hodlá provozovat
činnost vázaného zástupce, a

b) prohlášení, že vázaný zástupce splňuje pod-
mínky pro výkon činnosti podle tohoto zákona.

§ 78c

Vznik, trvání a prodloužení oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti vázaného zástupce
vzniká zápisem vázaného zástupce do registru.

(2) V případě, že bude osoba jako vázaný zá-
stupce oznámena více zastoupenými, bude Českou
národní bankou zapsána do registru pro zastoupe-
ného, který tuto osobu oznámil jako první.
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(3) Oprávnění k činnosti vázaného zástupce
trvá do konce kalendářního roku následujícího po
kalendářním roce, ve kterém byl proveden zápis do
registru.

(4) Česká národní banka oprávnění k činnosti
vázanému zástupci prodlouží vždy o dalších 12 mě-
síců po zaplacení správního poplatku. Česká národní
banka zastoupenému zaplacení správního poplatku
neprodleně potvrdí.

(5) Zastoupený současně se zaplacením správ-
ního poplatku oznámí České národní bance pro-
střednictvím elektronické aplikace České národní
banky pro registraci subjektů, kterým vázaným zá-
stupcům se má oprávnění na základě zaplaceného
správního poplatku prodloužit.

§ 78d

Ukončení zastoupení

(1) Zastoupený je povinen bez zbytečného od-
kladu ukončit závazek ze smlouvy podle § 78
odst. 2, zjistí-li, že vázaný zástupce nesplňuje pod-
mínky stanovené tímto zákonem pro oznámení nebo
výkon činnosti vázaného zástupce; závazek zaniká
nejpozději dnem, kdy vázanému zástupci dojde pro-
jev vůle ukončující závazek, bez ohledu na délku
výpovědní doby či ujednání obdobné povahy.

(2) Vázaný zástupce je povinen bez zbytečného
odkladu ukončit závazek ze smlouvy podle § 78
odst. 2, přestane-li splňovat podmínky stanovené
tímto zákonem pro oznámení nebo výkon činnosti
vázaného zástupce; závazek zaniká nejpozději dnem,
kdy zastoupenému dojde projev vůle ukončující zá-
vazek, bez ohledu na délku výpovědní doby či ujed-
nání obdobné povahy.

(3) Zastoupený je povinen oznámit bez zbyteč-
ného odkladu České národní bance, že závazek ze
smlouvy podle § 78 odst. 2 zanikl. Oznámení se
podává prostřednictvím elektronické aplikace České
národní banky pro registraci subjektů.

§ 78e

Zánik oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti vázaného zástupce za-
niká

a) smrtí fyzické osoby,

b) zánikem právnické osoby,

c) oznámením o ukončení činnosti,

d) zánikem závazku podle § 78 odst. 2 mezi váza-
ným zástupcem a zastoupeným,

e) zánikem oprávnění k činnosti zastoupeného po-
dle tohoto zákona,

f) uplynutím doby trvání oprávnění, nedojde-li
k prodloužení oprávnění podle § 78c odst. 4,
nebo

g) odnětím (§ 154).

(2) Vázaný zástupce podává oznámení podle
odstavce 1 písm. c) prostřednictvím zastoupeného.
Neposkytne-li mu zastoupený potřebnou součin-
nost, může vázaný zástupce podat oznámení samo-
statně.

(3) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) podává

a) zastoupený prostřednictvím elektronické apli-
kace České národní banky pro registraci sub-
jektů,

b) vázaný zástupce elektronicky.

§ 78f

Uchovávání dokumentů

Dokumenty prokazující splnění podmínek dů-
věryhodnosti a odborné způsobilosti vázaným
zástupcem uchovává zastoupený po dobu trvání
oprávnění k činnosti vázaného zástupce pro tohoto
zastoupeného a do konce desátého kalendářního
roku od zániku tohoto oprávnění.

§ 78g

Odpovědnost zastoupeného za přestupek

Za osobu, jejíž jednání je přičitatelné zastoupe-
nému, se za účelem posuzování odpovědnosti za-
stoupeného za přestupek považuje také vázaný zá-
stupce.

§ 78h

Náhrada škody způsobené vázaným zástupcem

Použije-li samostatný zprostředkovatel při své
činnosti vázaného zástupce, nahradí škodu jím způ-
sobenou, jako by ji způsobil sám. Penzijní společ-
nost takovou škodu nehradí; pokud však samostat-
ného zprostředkovatele nepečlivě vybrala nebo na
něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho po-
vinnosti k náhradě škody.“.

Sbírka zákonů č. 119 / 2020Strana 1016 Částka 43



6. V části páté se za hlavu II vkládá nová
hlava III, která včetně nadpisů zní:

„HLAVA III

REGISTR

§ 79

Vedení registru

(1) Registr je veden v elektronické podobě.

(2) Registr spravuje a provozuje Česká národní
banka.

§ 80

Osoby a údaje zapisované do registru

(1) Česká národní banka za podmínek stanove-
ných tímto zákonem zapisuje osobu do registru jako

a) samostatného zprostředkovatele nebo

b) vázaného zástupce.

(2) Do registru se u samostatného zprostředko-
vatele a vázaného zástupce zapisují tyto údaje včetně
jejich změn:

a) identifikační údaje,

b) osoba oprávněná poskytovat nebo zprostředko-
vávat doplňkové penzijní spoření, pro kterou je
samostatný zprostředkovatel nebo vázaný zá-
stupce oprávněn zprostředkovávat doplňkové
penzijní spoření,

c) datum vzniku oprávnění k činnosti a doba jeho
trvání,

d) člen statutárního orgánu nebo jiná osoba s ob-
dobnou působností nebo prokurista, kteří jsou
odpovědni za zprostředkování doplňkového
penzijního spoření nebo toto zprostředkování
skutečně řídí,

e) datum zániku oprávnění k činnosti a jeho dů-
vod,

f) přehled o pravomocně uložených správních
trestech a vykonatelných opatřeních k nápravě
uložených Českou národní bankou,

g) datum nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku
a

h) datum vstupu právnické osoby do likvidace.

(3) Česká národní banka u údajů podle od-

stavce 2 písm. g) a h) uvede, že tyto údaje mají pouze
informativní charakter.

§ 81

Veřejnost registru a zásada materiální publicity
údajů v něm uvedených

(1) Česká národní banka zpřístupňuje údaje
uvedené v § 80 odst. 2 na svých internetových strán-
kách. Údaje, v případě změn včetně předchozích
údajů, zůstávají uveřejněny do konce desátého ka-
lendářního roku od konce roku, v němž osobě za-
psané v registru zaniklo oprávnění k činnosti.

(2) Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do
registru, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že
zápis neodpovídá skutečnosti, s výjimkou údajů uve-
dených v § 80 odst. 2 písm. g) a h).

§ 82

Výpis z registru

Česká národní banka umožní získat elektro-
nický výpis z registru týkající se údajů o registrované
osobě, který obsahuje

a) označení registru,

b) identifikační údaje,

c) předmět činnosti,

d) internetovou adresu, na které lze ověřit zápis
osoby do registru, a

e) datum vystavení výpisu.

§ 83

Změna údajů zapsaných v registru

(1) Samostatný zprostředkovatel a zastoupený
ohledně údajů týkajících se jeho vázaného zástupce
oznámí bez zbytečného odkladu České národní
bance změnu údajů, které jsou o nich zapsány v re-
gistru.

(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává pro-
střednictvím elektronické aplikace České národní
banky pro registraci subjektů. K oznámení se připojí
doklady prokazující skutečnosti v něm obsažené.

(3) Změny údajů vedených v registru je Česká
národní banka povinna provést do 5 pracovních dnů
ode dne, kdy jí bylo doručeno oznámení, pokud
změna není důvodem k odnětí oprávnění k činnosti.

(4) Odstavce 1 až 3 se nepoužijí na změny
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údajů, které jsou vedeny v základních registrech jako
referenční údaje.“.

Dosavadní hlava III se označuje jako hlava IV.

7. V § 84 odst. 1 se za slova „nabídnout účast-
níkovi“ vkládají slova „nebo zájemci o doplňkové
penzijní spoření“.

8. V § 127 se slova „výkonem činností uvede-
ných v § 74 odst. 2“ nahrazují slovy „zprostředko-
váním doplňkového penzijního spoření“.

9. V § 128 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova
„provedením činnosti uvedené v § 74 odst. 2“ na-
hrazují slovy „zprostředkováním doplňkového pen-
zijního spoření“.

10. V § 128 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova
„činnosti uvedené v § 74 odst. 2 nebo doplňkového
penzijního spoření“ nahrazují slovy „doplňkového
penzijního spoření nebo jeho zprostředkování“.

11. V § 128 odst. 2 se slova „výkon činnosti
uvedené v § 74 odst. 2 nebo doplňkového penzijního
spoření“ nahrazují slovy „doplňkové penzijní spo-
ření nebo jeho zprostředkování“.

12. V části desáté hlavě I nadpisu dílu 2 se slova
„a souhlasu“ nahrazují slovy „ , souhlasu, oprávnění
k činnosti a akreditace“.

13. V § 142 odst. 2 písm. c) se za slovo „spo-
lečnosti“ vkládají slova „ , samostatnému zprostřed-
kovateli nebo vázanému zástupci“.

14. V § 142 odst. 2 písm. h) se za slova „po-
zastavit penzijní společnosti“ vkládají slova „ , sa-
mostatnému zprostředkovateli nebo vázanému zá-
stupci“.

15. V § 145 větě první se za slovo „společnosti“
vkládají slova „ , samostatnému zprostředkovateli
nebo vázanému zástupci“, za slovo „společnost“ se
vkládají slova „ , samostatný zprostředkovatel nebo
vázaný zástupce“, slovo „nevyměnila“ se nahrazuje
slovem „nevyměnili“ a slovo „zjistila“ se nahrazuje
slovem „zjistili“.

16. V § 145 větě druhé se za slovo „společnosti“
vkládají slova „ , samostatnému zprostředkovateli
nebo vázanému zástupci“.

17. V § 151 odst. 1 větě první se za slovo „spo-
lečnosti“ vkládají slova „ , samostatnému zprostřed-
kovateli nebo vázanému zástupci“, slova „nedo-
statky v její“ se nahrazují slovy „nedostatky v jejich“

a slova „nápravě v její“ se nahrazují slovy „nápravě
v jejich“.

18. § 154 včetně nadpisu zní:

„§ 154

Odnětí oprávnění k činnosti

(1) Česká národní banka může odejmout
oprávnění k činnosti samostatného zprostředkova-
tele nebo vázaného zástupce, jestliže

a) samostatný zprostředkovatel nebo vázaný zá-
stupce nesplňuje podmínky pro udělení opráv-
nění k činnosti,

b) uložené opatření k nápravě nevedlo k nápravě,

c) samostatný zprostředkovatel nebo vázaný zá-
stupce opakovaně nebo závažně poruší povin-
nost stanovenou tímto zákonem nebo jinými
právními předpisy v rozsahu, v jakém se vzta-
hují ke zprostředkování doplňkového penzij-
ního spoření, při zprostředkování doplňkového
penzijního spoření,

d) samostatný zprostředkovatel nebo vázaný zá-
stupce poruší podmínku nebo povinnost stano-
venou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném
podle tohoto zákona, nebo

e) oprávnění k činnosti samostatného zprostřed-
kovatele nebo vázaného zástupce bylo uděleno
na základě nepravdivých nebo zavádějících
údajů.

(2) Účastníkem řízení o odnětí oprávnění k čin-
nosti vázaného zástupce je vázaný zástupce a zastou-
pený.

(3) Pravomocné rozhodnutí o odnětí oprávnění
k činnosti uveřejní Česká národní banka na svých
internetových stránkách.

(4) O odnětí oprávnění k činnosti může Česká
národní banka vhodným způsobem informovat ve-
řejnost, a to po nabytí právní moci rozhodnutí, kte-
rým bylo oprávnění k činnosti odňato.“.

19. V § 160 odst. 2 se písmena f) až h) zrušují.

Dosavadní písmena i) až z) se označují jako písme-
na f) až w).

20. V § 160 odst. 3 se písmena e) a f) zrušují.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písme-
na e) až g).
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21. V § 160 odstavec 4 zní:

„(4) Penzijní společnost nebo samostatný zpro-
středkovatel se dopustí přestupku tím, že

a) jako zastoupený

1. nemá uzavřenou písemnou smlouvu s váza-
ným zástupcem podle § 78 odst. 2,

2. oznámí vázaného zástupce v rozporu s § 78b
odst. 1,

3. neukončí bez zbytečného odkladu závazek
ze smlouvy o zastoupení podle § 78d odst. 1,

4. neoznámí České národní bance bez zbyteč-
ného odkladu zánik závazku ze smlouvy
o zastoupení podle § 78d odst. 3, nebo

5. neuchovává dokumenty podle § 78f, nebo

b) neoznámí bez zbytečného odkladu České ná-
rodní bance změnu některého z údajů podle
§ 83 odst. 1 nebo v oznámení změny údajů
uvede neúplný nebo nepravdivý údaj o skuteč-
nosti zapisované do registru.“.

22. V § 160 se za odstavec 4 vkládají nové od-
stavce 5 až 9, které znějí:

„(5) Penzijní společnost, samostatný zprostřed-
kovatel nebo vázaný zástupce se dopustí přestupku
tím, že

a) v rozporu s § 76 odst. 1 vyžaduje od osoby,
která se podílí nebo má podílet na distribuci do-
plňkového penzijního spoření, složení vstupní
nebo jiné obdobné platby jako podmínky vý-
platy příštích odměn za tuto činnost,

b) v rozporu s § 76 odst. 2 odvozuje odměny oso-
by, která se podílí nebo má podílet na distribuci
doplňkového penzijního spoření, od získání
dalších osob pro tuto činnost touto osobou,

c) nejedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě
a v nejlepším zájmu účastníků nebo zájemců
o doplňkové penzijní spoření podle § 126,

d) přijme, nabídne nebo poskytne pobídku v roz-
poru s § 127,

e) jedná při komunikaci se zájemcem o doplňkové
penzijní spoření nebo účastníkem v rozporu
s § 130 až 132,

f) neinformuje účastníka podle § 133 nebo poruší
některou z povinností týkajících se sdělení klí-
čových informací pro účastníky podle § 134
nebo 135, nebo

g) nevyžaduje od zájemce o doplňkové penzijní
spoření nebo účastníka informace podle § 136.

(6) Akreditovaná osoba se dopustí přestupku
tím, že

a) v žádosti o prodloužení akreditace uvede ne-
pravdivý nebo neúplný údaj o skutečnosti, která
je podmínkou prodloužení akreditace, nebo ta-
kový údaj zatají,

b) v rozporu s § 86 odst. 5 neoznámí bez zbyteč-
ného odkladu změnu, která se týká podmínek
udělení nebo prodloužení akreditace,

c) postupuje při provádění odborných zkoušek
v rozporu s § 87 odst. 1 a 2,

d) neinformuje zkoušeného o výsledku odborné
zkoušky podle § 87 odst. 3,

e) poruší některou z povinností týkajících se vy-
dání osvědčení o absolvování odborné zkoušky
podle § 87 odst. 4, nebo

f) poruší některou z povinností týkajících se
uchovávání dokumentů nebo záznamů podle
§ 87 odst. 6 nebo 7.

(7) Za přestupek podle odstavce 4 písm. a)
bodu 4, odstavce 4 písm. b) nebo podle odstavce 6
písm. d) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

(8) Za přestupek podle odstavce 4 písm. a) bo-
du 1, 2, 3 nebo 5 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

(9) Za přestupek podle odstavce 5 nebo od-
stavce 6 písm. a), b), c), e) nebo f) lze uložit pokutu
do 10 000 000 Kč.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 10.

23. V § 160 odst. 10 se číslo „4“ nahrazuje čís-
lem „3“.

24. V § 163 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „pře-
stupku“.

25. V § 163 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) v žádosti o povolení, souhlas, udělení oprávnění
k činnosti nebo akreditaci uvede nepravdivý
nebo neúplný údaj o skutečnosti, která je pod-
mínkou pro povolení, souhlas, udělení opráv-
nění k činnosti nebo akreditaci nebo takový
údaj zatají,“.

26. V § 163 odst. 1 písmeno g) zní:

„g) zprostředkovává doplňkové penzijní spoření
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v rozporu s § 74 odst. 1 nebo pořádá odborné
zkoušky v rozporu s § 85,“.

27. V § 163 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena h)
a i).

28. V § 163 odst. 2 až 4 se slova „správního
deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

29. V § 163 odstavce 5 a 6 znějí:
„(5) Samostatný zprostředkovatel se dopustí

přestupku tím, že při zprostředkování doplňkového
penzijního spoření

a) vykonává činnost v rozporu s § 74 odst. 2 ne-
bo 4,

b) poruší povinnost vykonávat činnost s odbornou
péčí podle § 75 odst. 1,

c) poruší povinnost týkající se uchovávání doku-
mentů a záznamů podle § 75a,

d) neoznámí bez zbytečného odkladu změnu ně-
kterého z údajů podle § 77d odst. 1 nebo
v oznámení změny údajů uvede neúplný nebo
nepravdivý údaj o skutečnosti, která je podmín-
kou pro udělení oprávnění k činnosti samostat-
ného zprostředkovatele,

e) poruší některou z povinností týkajících se po-
jištění stanovených v § 77f, nebo

f) poruší některou z povinností týkajících se pra-
videl kontroly činnosti a střetu zájmů podle
§ 77h.

(6) Vázaný zástupce se dopustí přestupku tím,
že

a) vykonává činnost v rozporu s § 74 odst. 3 nebo
4,

b) poruší povinnost vykonávat činnost s odbornou
péčí podle § 75 odst. 1, nebo

c) neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze
smlouvy o zastoupení podle § 78d odst. 2.“.

30. V § 163 se za odstavec 9 vkládá nový od-
stavec 10, který zní:

„(10) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a)
nebo odstavce 5 písm. d) lze uložit pokutu
do 1 000 000 Kč.“.

Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako od-
stavce 11 a 12.

31. V § 163 odstavce 11 a 12 znějí:

„(11) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b)
až f), h) nebo i), odstavce 3, odstavce 6 písm. c) ne-
bo podle odstavců 7 až 9 lze uložit pokutu do
5 000 000 Kč.

(12) Za přestupek podle odstavce 1 písm. g),
odstavců 2, 4, odstavce 5 písm. a), b), c), e) nebo f)
nebo podle odstavce 6 písm. a) nebo b) lze uložit
pokutu do 10 000 000 Kč.“.

32. Za § 165 se vkládá nový § 165a, který zní:

„§ 165a

(1) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhod-
nou považuje fyzická osoba, která je plně svéprávná
a dává předpoklad řádného provozování činnosti po-
dle tohoto zákona.

(2) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhod-
nou považuje právnická osoba, jejíž dosavadní čin-
nost dává předpoklad řádného provozování činnosti
podle tohoto zákona.“.

33. V § 170 se text „§ 81, § 82 odst. 1“ nahra-
zuje textem „§ 77b odst. 1“.

Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1. Obchodník s cennými papíry, včetně ob-
chodníka s cennými papíry, který je bankou, který
má zaregistrovány nebo povoleny v udělené licenci
činnosti uvedené v § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, a investiční zprostředkovatel, který
má zaregistrovány činnosti uvedené v § 74 odst. 1
zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona považují za samostat-
ného zprostředkovatele podle zákona č. 427/2011
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona. K tomuto dni je Česká národní banka
zapíše do registru jako samostatné zprostředkovatele
podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona; obchodníkovi
s cennými papíry, který není bankou a změní podle
§ 6a odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.,
registraci činnosti uvedené v § 74 odst. 1 zákona
č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, na registraci činnosti samo-
statného zprostředkovatele podle zákona č. 427/2011
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Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

2. Vázaný zástupce penzijní společnosti, inves-
tičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cen-
nými papíry, včetně obchodníka s cennými papíry,
který je bankou, který má v seznamu vázaných zá-
stupců zapsány činnosti uvedené v § 74 odst. 1 zá-
kona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona považuje za vázaného zá-
stupce podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. K to-
muto dni jej Česká národní banka zapíše do registru
jako vázaného zástupce pro penzijní společnost nebo
samostatného zprostředkovatele, jejichž vázaným
zástupcem byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

3. Žádost o registraci činností podle § 74 odst. 1
zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo o jejich
povolení v udělené licenci podaná přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, o které nebylo pravomocně
rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pova-
žuje za žádost o udělení oprávnění k činnosti samo-
statného zprostředkovatele podle zákona č. 427/2011
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, a v řízení o ní se postupuje podle zá-
kona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona.

4. K žádosti o zápis vázaného zástupce penzijní
společnosti do seznamu podle § 79 odst. 3 zákona
č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, k žádosti o výmaz váza-
ného zástupce penzijní společnosti podle § 79 odst. 9
zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, k žádosti o zá-
pis činnosti podle § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, do seznamu vázaných zástupců vá-
zanému zástupci investičního zprostředkovatele
nebo obchodníka s cennými papíry nebo k žádosti
o výmaz takové činnosti ze seznamu vázaných zá-
stupců podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ne-
přihlíží, nebyl-li na jejím základě zápis nebo výmaz
proveden přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona. Zaplacený správní poplatek Česká národní
banka vrátí bez zbytečného odkladu žadateli.

5. Žádost investičního zprostředkovatele, ob-
chodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo
žádost banky o zrušení registrace nebo povolení čin-
nosti podle § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, o které nebylo pravomocně rozhodnuto
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za ozná-
mení samostatného zprostředkovatele o ukončení
činnosti podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a řízení
o ní se tímto dnem zastavuje.

6. Investičnímu zprostředkovateli podle bo-
du 1, který v roce 2019 zaplatí poplatek podle
§ 30b odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
a podle § 82 odst. 3 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se obnovuje registrace činnosti uvedené
v § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do
konce druhého kalendářního roku následujícího po
zaplacení poplatku.

7. Vázanému zástupci investičního zprostřed-
kovatele nebo obchodníka s cennými papíry podle
bodu 2, za kterého je v roce 2019 zaplacen poplatek
podle § 32g odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, a podle § 80 odst. 2 a § 82 odst. 6 zákona
č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se obnovuje zápis do se-
znamu vázaných zástupců do konce druhého kalen-
dářního roku následujícího po zaplacení poplatku.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o investičních společnostech
a investičních fondech

Čl. IX

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společno-
stech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/
/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 148/
/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/
/2017 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta poslední
nahrazuje větou „Čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne
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14. června 2017 o některých aspektech práva ob-
chodních společností (kodifikované znění).“.

2. V poznámce pod čarou č. 2 se na konci textu
věty třetí doplňují slova „ , ve znění nařízení Komise
v přenesené pravomoci (EU) 2018/1618“, na konci
textu vět čtvrté a páté se doplňují slova „ , ve znění
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/
/1991“, ve větě osmé se slova „(EU), kterým se pro-
vádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/
/65/ES, pokud jde o depozitáře SKIPCP“ nahrazují
slovy „v přenesené pravomoci (EU) 438/2016 ze dne
17. prosince 2015, kterým se doplňuje směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud
jde o povinnosti depozitářů, ve znění nařízení Ko-
mise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1619“ a na
konci poznámky pod čarou se na samostatné řádky
doplňují věty
„Čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transpa-
rentnosti obchodů zajišťujících financování a opětov-
ného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/
/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního
trhu, ve znění nařízení Komise v přenesené pravo-
moci (EU) 2018/990.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/
/480 ze dne 4. prosince 2017, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/760, pokud jde o regulační technické normy
týkající se finančních derivátových nástrojů, které
slouží výhradně pro účely zajištění, dostatečně
dlouhé doby trvání evropských fondů dlouhodo-
bých investic, kritérií pro hodnocení trhu z hlediska
potenciálních kupců a pro ocenění aktiv určených
k prodeji a typů a náležitostí zařízení pro neprofe-
sionální investory.“.

3. V § 6 se doplňuje odstavec 5, který včetně
poznámky pod čarou č. 19 zní:

„(5) Obhospodařovatelem fondu peněžního
trhu podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího fondy peněžního trhu19) (dále jen
„fond peněžního trhu“) může být pouze obhospo-
dařovatel oprávněný obhospodařovat standardní
fondy nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy
nebo obhospodařovatel oprávněný přesáhnout roz-
hodný limit (§ 16).

19) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/
/1131.“.

4. V § 9 odst. 3 písm. a) se slova „srovnatelnou
s činností fondu kvalifikovaných investorů“ nahra-
zují slovy „podle § 15 odst. 1“.

5. V § 16 odst. 3 a 6, § 31 odst. 5 písm. a) a b),
§ 55, § 70 odst. 3, § 71 odst. 3, § 72 odst. 5, § 73
odst. 4, § 74 odst. 4, § 77 odst. 3, § 78 odst. 5, § 81
odst. 2, § 82 odst. 1, § 82 odst. 2 písm. b), § 89
odst. 2, § 200 odst. 1, § 234 odst. 6, § 241 odst. 5,
§ 316 odst. 2 písm. a) a b), § 318 odst. 2 písm. a),
§ 319 odst. 2 písm. a), § 324 odst. 2 písm. b), § 325
odst. 3, § 327 odst. 3, § 337 písm. b), § 463 odst. 3,
§ 464 odst. 2, § 481 odst. 1 písm. f), § 548 odst. 2
a v § 584 se slova „přímo použitelného předpisu
Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady upravující správce alterna-
tivních investičních fondů6)“ nahrazují slovy „naří-
zení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/
/2013“.

6. V § 20a odst. 1 se slova „činností na finanč-
ních trzích“ nahrazují slovy „obhospodařování in-
vestičních fondů“.

7. V § 25 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Obhospodařovatel investičního fondu
nebo zahraničního investičního fondu může pověřit
výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje ob-
hospodařování fondu kvalifikovaných investorů,
nebo srovnatelného zahraničního investičního
fondu, i toho, kdo nesplňuje požadavek podle od-
stavce 1 písm. d), jestliže oznámí České národní
bance nejpozději 1 měsíc přede dnem, kdy je pově-
ření účinné, údaje o tom, kdo má být pověřen vý-
konem této činnosti, a současně jí poskytne informa-
ce nezbytné k posouzení splnění požadavků podle
§ 23, a Česká národní banka nevyrozumí tohoto ob-
hospodařovatele do 1 měsíce ode dne, kdy toto
oznámení obdržela o tom, že s tímto pověřením ne-
souhlasí.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

8. V § 28, § 96 písm. a), § 204 odst. 1, § 273
odst. 1 a 2, § 291 odst. 2, § 293 odst. 2, § 298 odst. 1,
§ 479 odst. 1 písm. k), § 479 odst. 2 úvodní části
ustanovení, § 479 odst. 2 písm. a), § 480 odst. 3
úvodní části ustanovení, § 480 odst. 3 písm. a),
§ 485 odst. 1 písm. b) bodech 5 až 8, § 485 odst. 1
písm. c) bodech 5, 7 a 8, § 485 odst. 1 písm. d) bo-
dech 5, 7 a 8, § 486 odst. 1 písm. b) a v § 599 odst. 2
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se slova „přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího evropské fondy rizikového kapi-
tálu7)“ nahrazují slovy „nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 345/2013, v platném znění“.

9. V § 38 odst. 1 písm. h) se slova „a, obhospo-
dařuje-li administrátor jako obhospodařovatel tento
fond, úschova cenných papírů a vedení evidence za-
knihovaných cenných papírů vydávaných tímto fon-
dem“ zrušují.

10. V § 38 odst. 1 písm. j) se slova „a, obhospo-
dařuje-li administrátor jako obhospodařovatel tento
fond, nabízení investic do tohoto fondu“ zrušují.

11. V § 38 odst. 1 se na konci písmene r) slovo
„a“ nahrazuje čárkou, na konci odstavce se tečka na-
hrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno t), které
zní:

„t) další činnosti přímo související s činnostmi uve-
denými v písmenech a) až s).“.

12. V § 83 odst. 1 větě druhé se za text „§ 73
odst. 1 písm. f)“ vkládají slova „a § 73 odst. 2“.

13. V § 83 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Depozitář fondu kvalifikovaných inves-
torů provádí kontrolu příkazů podle § 73 odst. 2
po jejich provedení, není-li s obhospodařovatelem
dohodnuto jinak.“.

14. V § 87 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Depozitář investičního fondu musí být
smluvní stranou smlouvy s hlavním podpůrcem jen
tehdy, je-li hlavní podpůrce oprávněn držet majetek
podle odstavce 1 písm. b).“.

15. V § 96 písm. b), § 204 odst. 1, § 273 odst. 1
a 3, § 298 odst. 2, § 479 odst. 1 písm. l), § 479 odst. 2
úvodní části ustanovení, § 479 odst. 2 písm. b), § 480
odst. 3 úvodní části ustanovení, § 480 odst. 3
písm. b), § 485 odst. 1 písm. b) bodech 5, 6, 9 a 10,
§ 485 odst. 1 písm. c) bodech 5, 6, 9 a 10, § 485
odst. 1 písm. d) bodech 5, 6, 9 a 10 a v § 486 odst. 1
písm. b) se slova „přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího evropské fondy sociál-
ního podnikání9)“ nahrazují slovy „nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013, v plat-
ném znění“.

16. V § 98 odst. 2 se slova „osob uvedených
v § 2a odst. 1 zákona upravujícího podnikání na ka-

pitálovém trhu“ nahrazují slovy „kvalifikovaných
investorů“.

17. V § 98 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Zákaz podle odstavce 1 se vztahuje i na
činnost vykonávanou v návaznosti na § 15 odst. 1.“.

18. § 100 včetně nadpisu zní:

„§ 100

Fondy kolektivního investování

(1) Fondem kolektivního investování může být
pouze

a) podílový fond, nebo

b) akciová společnost.

(2) Standardním fondem, fondem kolektivního
investování investujícím jako fond peněžního trhu
nebo fondem kolektivního investování investujícím
do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společ-
nosti však může být pouze otevřený podílový fond
nebo akciová společnost s proměnným základním
kapitálem.

(3) Pro účely tohoto zákona se nemovitostní
společností rozumí akciová společnost, společnost
s ručením omezeným nebo srovnatelná právnická
osoba podle práva cizího státu, jejímž předmětem
činnosti je převážně nabývání nemovitostí, správa
nemovitostí a úplatný převod vlastnického práva
k nemovitostem, a to za účelem dosažení zisku.“.

19. V § 101 odst. 2 se slova „nebo jako krátko-
dobý fond peněžního trhu“ zrušují.

20. V § 104 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

21. § 107 se zrušuje.

22. V § 108 odst. 2 větě druhé se za slovo
„likvidátor“ doplňují slova „ , obhospodařovatel
podílového fondu“.

23. § 113 včetně nadpisu zní:

„§ 113

Shromáždění podílníků

(1) Shromáždění podílníků se zřizuje, určí-li
tak statut podílového fondu, který určí současně i pů-
sobnost tohoto shromáždění a pravidla pro jeho roz-
hodování.
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(2) Ustanovení občanského zákoníku o neplat-
nosti usnesení členské schůze spolku se na rozhod-
nutí shromáždění podílníků použijí obdobně.“.

24. V § 130 odst. 3 se za slovo „depozitář“
vkládají slova „nebo obhospodařovatel“.

25. V § 130 odstavec 4 zní:

„(4) Podílový list lze vydat jinak než podle od-
stavce 3 pouze tehdy, pokud o jeho vydání požádala
osoba, která je profesionálním zákazníkem podle
§ 2a odst. 1 písm. a) až h) zákona upravujícího pod-
nikání na kapitálovém trhu nebo obdobnou osobou
podle práva jiného členského státu, formou neodvo-
latelného závazku k upsání podílového listu a zapla-
cení částky podle odstavce 1 nebo 2 na peněžní účet,
který pro tento fond zřídil jeho depozitář nebo ob-
hospodařovatel, ve lhůtě určené statutem.“.

26. V § 132 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

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

27. V § 132 odst. 3 se slovo „investujícího“ na-
hrazuje slovy „ , který je speciálním fondem investu-
jícím“.

28. V § 132 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Po dobu uvedenou ve statutu otevřeného
podílového fondu, který je fondem kvalifikovaných
investorů, nejdéle však do 5 let ode dne, kdy podí-
lový fond vznikl, se podílové listy vydávané tímto
fondem neodkupují.“.

29. V § 134 odstavec 1 zní:

„(1) Obhospodařovatel může rozhodnout o po-
zastavení vydávání nebo odkupování podílových
listů otevřeného podílového fondu jen,

a) je-li to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo
právem chráněných zájmů podílníků, nebo

b) na dobu nezbytně nutnou též z provozních dů-
vodů, zejména ve vztahu k činnostem souvise-
jícím s účetní závěrkou.“.

30. V § 134 odst. 3 písm. d) se slova „nebo b)“
nahrazují slovy „bodu 1 nebo 2 nebo podle § 139
odst. 1 písm. b)“.

31. V § 136 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Statut otevřeného podílového fondu, který
je fondem kvalifikovaných investorů, může lhůtu
pro pozastavení vydávání nebo odkupování podílo-

vých listů určit odchylně; určit tuto lhůtu delší než
2 roky se zakazuje.“.

32. V § 139 odst. 1 písm. a) se slova „aktuální
hodnotě určené ke dni podání žádosti, nebo“ zrušují
a doplňují se body 1 a 2, které znějí:

„1. aktuální hodnotě určené ke dni podání žá-
dosti, nebo

2. první aktuální hodnotě určené ke dni obno-
vení vydávání nebo odkupování podílových
listů podle § 141 písm. a); v takovém případě
neprovádí po dobu pozastavení výpočet ak-
tuální hodnoty podílových listů, nebo“.

33. V § 148 odstavec 3 zní:

„(3) Svěřenský fond se stává investičním fon-
dem dnem zápisu do příslušného seznamu vedeného
Českou národní bankou. Poté, co se svěřenský fond
stane investičním fondem, nelze zakladatelské právní
jednání prohlásit za neplatné a nelze z tohoto dů-
vodu zrušit jeho zápis v seznamu investičních fondů
majících právní formu svěřenského fondu.“.

34. V § 148 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

35. V § 162 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) S investiční akcií není spojeno hlasovací
právo, neurčí-li stanovy jinak.“.

36. V § 166 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

37. V § 169 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

38. V § 169 odst. 2 se slova „ ; tam, kde tento
zákon nebo jiný právní předpis používá pojem in-
vestiční fond, rozumí se jím namísto investičního
fondu jeho podfond“ zrušují.

39. V části šesté hlavě II dílu 4 oddílu 3 se za
§ 169 vkládá nový § 169a, který zní:

„§ 169a

Používá-li tento zákon pojem „investiční fond“,
„fond kolektivního investování“ nebo „fond kvalifi-
kovaných investorů“, rozumí se jím v případě inves-
tičního fondu, který vytváří podfondy, podfond in-
vestičního fondu, ledaže z tohoto zákona plyne něco
jiného.“.
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40. V § 179 se vkládá nový odstavec 1, který
zní:

„(1) K přijetí rozhodnutí o změně společenské
smlouvy, jakož i k rozhodnutí, v jehož důsledku se
mění společenská smlouva, se vyžaduje souhlas
komplementáře a, neurčí-li společenská smlouva
většinu vyšší, souhlas alespoň většiny hlasů všech
komanditistů.“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

41. § 188 včetně nadpisu zní:

„§ 188

Promotér investičního fondu

(1) Promotérem investičního fondu je osoba,
které náleží právo rozhodovat o tom, kdo bude ob-
hospodařovatelem, administrátorem a depozitářem
tohoto investičního fondu, jakož i rozhodovat
o změně v osobě promotéra, obhospodařovatele, ad-
ministrátora nebo depozitáře.

(2) Je-li promotérem investičního fondu práv-
nická osoba, pak je příslušným orgánem pro toto
rozhodování statutární orgán této právnické osoby;
jiný orgán této právnické osoby, který je jinak podle
tohoto zákona nebo jiného právního předpisu pří-
slušný k rozhodování, v tomto případě nerozhoduje.

(3) Náleží-li právo rozhodovat podle od-
stavce 1 orgánu investičního fondu s právní osob-
ností, uvede se tato skutečnost ve statutu tohoto in-
vestičního fondu.

(4) Je-li promotérů investičního fondu více, při-
jímají rozhodnutí podle odstavce 1 po vzájemné do-
hodě, neurčí-li statut investičního fondu, že rozho-
duje jen jeden z nich nebo že se rozhodnutí přijímá
jinak.“.

42. V § 193 odstavec 3 zní:

„(3) Administrátor není povinen nahradit
škodu způsobenou nesprávným výpočtem aktuální
hodnoty, pokud

a) výše škody je zanedbatelná a účelně vynaložené
náklady související s její náhradou by zjevně
převýšily výši náhrady, nebo

b) odchylka od správného výpočtu aktuální hod-
noty nepřesahuje

1. 0,25 % hodnoty fondového kapitálu u inves-

tičního fondu, který investuje jako fond pe-
něžního trhu,

2. 0,5 % hodnoty fondového kapitálu u ostat-
ních investičních fondů.“.

43. V § 193 se doplňují odstavce 4 až 5, které
znějí:

„(4) Škodu způsobenou nesprávně provede-
ným výpočtem aktuální hodnoty může administrá-
tor, který není samosprávným investičním fondem,
nahradit z majetku investičního fondu, pokud se
v důsledku chybného stanovení aktuální hodnoty
investiční fond obohatil, a pouze do výše takového
obohacení.

(5) Ve lhůtě podle § 130 odst. 2 a § 133 se ak-
tuální hodnota nevypočítává.“.

44. V § 204 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Pro investiční fond, který je fondem pe-
něžního trhu, a pro právnickou osobu, která se má
stát fondem peněžního trhu, se ustanovení tohoto
zákona nebo jiného právního předpisu použijí v roz-
sahu, v jakém to připouští přímo použitelný předpis
Evropské unie upravující fondy peněžního trhu19).

45. V § 215 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) pravidla pro skladbu majetku tohoto fondu,
spočívající ve vymezení věcí, které mohou být
nabyty do jmění tohoto fondu, a investičních
limitů, které je nutno dodržovat ve vztahu
k těmto věcem, včetně investičních limitů při
kopírování složení indexu akcií a obdobných
cenných papírů představujících podíl na ob-
chodní společnosti nebo jiné právnické osobě
nebo indexu dluhopisů a obdobných cenných
papírů představujících právo na splacení dlužné
částky nebo jiného indexu,“.

46. V § 215 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „a pro fond kolektivního investování, který
investuje jako fond peněžního trhu nebo jako krát-
kodobý fond peněžního trhu,“ zrušují.

47. V § 220 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ , případně údaje nutné k identifikaci
promotéra, byl-li ustaven“.

48. V § 220 odst. 1 písm. k) se za slova „dojde
k pověření jiného“ vkládají slova „výkonem jednot-
livé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování in-
vestičního fondu nebo zahraničního investičního
fondu“.
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49. V § 220 odst. 1 se na konci textu písmene l)
doplňují slova „ , včetně informací podle čl. 14 na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/
/2365“.

50. V § 234 odst. 1 se na konci textu písmene j)
doplňují slova „ , včetně informací podle čl. 13 na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/
/2365“.

51. V § 239 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „standardního fondu“ nahrazují slovy „fondu
kolektivního investování“.

52. V § 239 odst. 1 písm. a) se slova „za 2 týd-
ny“ nahrazují slovy „ve lhůtě podle § 193 aktuální
hodnotu podílového listu, investiční akcie nebo
jiného podílu na investičním fondu“, slova „údaj
o aktuální hodnotě fondového kapitálu tohoto fondu
a“ a slova „ ; jedná-li se o fond kolektivního inves-
tování, který investuje do nemovitostí nebo do účastí
v nemovitostních společnostech a který má určené
lhůty pro podání žádosti o odkoupení jím vydáva-
ných cenných papírů nebo zaknihovaných cenných
papírů, musí být tento údaj uveřejněn nejméně jeden
den před začátkem této lhůty; tím není dotčena po-
vinnost uveřejnit údaj o aktuální hodnotě i častěji, je-
-li to v zájmu ochrany podílníků nebo akcionářů“ se
zrušují.

53. V § 239 odst. 1 písm. b) se slova „a o část-
kách, za které byly tyto cenné papíry nebo zakniho-
vané cenné papíry vydány a odkoupeny,“ zrušují.

54. V § 239 odst. 2 se slovo „je“ nahrazuje slo-
vem „není“ a slova „použije obdobně“ se nahrazují
slovy „nepoužije“.

55. V § 239 se odstavec 3 zrušuje.

56. V § 240 odst. 1 písm. a) se slova „za 2 týd-
ny“ nahrazují slovy „ve lhůtě podle § 193“.

57. V § 240 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

58. V § 241 odst. 1 písm. a) se na konci textu
bodu 3 doplňují slova „ , včetně informací podle
čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2015/2365“.

59. V § 241 odst. 1 se na konci textu písmene n)
doplňují slova „a podle čl. 13 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2015/2365“.

60. V § 284 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

61. V § 293 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Údaje podle odstavců 1 a 2 se zpřístupní
alespoň v českém, slovenském nebo anglickém ja-
zyce.“.

62. V § 302 odst. 2, § 303 odst. 2 písm. b),
§ 303 odst. 4, § 576 odst. 4 a v § 595 odst. 1 se slova
„přímo použitelného předpisu Evropské unie upra-
vujícího spolupráci při dohledu v oblasti kolektiv-
ního investování, kterým se provádí směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady upravující koordinaci
předpisů v oblasti kolektivního investování12)“ na-
hrazují slovy „nařízení Komise (EU) č. 584/2010“.

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

63. V § 306 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) V případě zahraničních investičních fondů
srovnatelných se standardním fondem, s nimiž není
spojeno právo vlastníků cenných papírů nebo zakni-
hovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem
na jejich odkoupení na účet tohoto fondu, se odsta-
vec 1 písm. a) použije přiměřeně.“.

64. V § 350 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Na likvidátora investiční společnosti se
§ 515 nepoužije.“.

65. V části jedenácté hlavě III dílu 1 se za § 362
vkládají nové § 362a až 362d, které včetně nadpisu
znějí:

„§ 362a

Zvláštní ustanovení pro případ úpadku akciové
společnosti s proměnným základním kapitálem

(1) Bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku ak-
ciové společnosti s proměnným základním kapitá-
lem, zajistí insolvenční správce nebo ten, kdo podle
práva cizího státu vykonává úkoly srovnatelné
s úkoly insolvenčního správce, převod veškerého
majetku a dluhů z investiční činnosti, v případě ak-
ciové společnosti s proměnným základním kapitá-
lem, která nevytvořila podfond, nebo převod všech
podfondů, v případě akciové společnosti s proměn-
ným základním kapitálem, která vytvořila podfond,
do jiné akciové společnosti s proměnným kapitálem
(dále jen „převod jmění“) mající téhož obhospoda-
řovatele nebo téhož administrátora, je-li to s ohledem
na řádný a obezřetný výkon těchto činností možné.
S převodem jmění musí vyslovit souhlas i valná hro-
mada akciové společnosti s proměnným základním

Sbírka zákonů č. 119 / 2020Strana 1026 Částka 43



kapitálem, která je v úpadku, přičemž v případě hla-
sování o převodu jmění mají hlasovací právo pouze
akcionáři vlastnící investiční akcie vztahující se k pře-
váděnému jmění. Právo svolat valnou hromadu ak-
ciové společnosti s proměnným základním kapitá-
lem, která je v úpadku, za účelem hlasování o pře-
vodu jmění má také insolvenční správce nebo ten,
kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly srov-
natelné s úkoly insolvenčního správce.

(2) Nelze-li postupovat podle odstavce 1, ze-
jména pokud valná hromada nevysloví souhlas, za-
jistí insolvenční správce nebo ten, kdo podle práva
cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly in-
solvenčního správce, převod jmění na jinou akciovou
společnost s proměnným základním kapitálem, která
bude s převodem jmění souhlasit, je-li to s ohledem
na řádný a obezřetný výkon těchto činností možné.
Odstavec 1 věty druhá a poslední se použijí obdobně.

(3) V případě, že nebude moci postupovat po-
dle odstavců 1 a 2, zejména pokud valná hromada
nevysloví souhlas, zajistí insolvenční správce nebo
ten, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly
srovnatelné s úkoly insolvenčního správce, likvidaci
majetku a dluhů z investiční činnosti nebo podfondu
či podfondů.

(4) K převodu jmění podle odstavce 1 nebo 2
dochází účinností smlouvy o převodu jmění, která
vyžaduje písemnou formu a obsahuje

a) identifikační údaje týkající se akciové společ-
nosti s proměnným základním kapitálem, jejíž
jmění je převáděno (dále jen „převádějící společ-
nost“), a akciové společnosti s proměnným zá-
kladním kapitálem, na níž je převáděno (dále jen
„přejímající společnost“),

b) identifikační údaje týkající se převáděného
jmění,

c) v případě, že je převáděno jmění z investiční
činnosti, které není podfondem, údaj o tom,
že se toto jmění stane podfondem přejímající
společnosti a identifikační údaje budoucího
podfondu,

d) v případě, že je převáděn podfond, identifikační
údaje podfondu po jeho převodu,

e) výměnný poměr akcií, který musí být stanoven
jako rovnoměrný tak, aby zůstal zachován podíl
akcionáře, jehož se výměna týká, na převádě-

ném jmění, a tak nebyla dotčena práva ve vztahu
k podílu na zisku a likvidačním zůstatku,

f) podrobná pravidla výměny akcií po převodu
jmění a

g) popis změny práv akcionářů po převodu jmění,
pokud se mění jejich práva.

(5) Převedené jmění se stává podfondem přejí-
mající společnosti dnem účinnosti smlouvy o pře-
vodu jmění.

(6) Na postup podle odstavců 1, 2, 4 a 5 se ne-
použijí ustanovení zákona upravujícího přeměny ob-
chodních korporací.

§ 362b

(1) Pro postup při výměně zaknihovaných akcií
na listinné akcie se použijí ustanovení občanského
zákoníku o přeměně zaknihovaného cenného papíru
na cenný papír; délku lhůty pro odevzdání listinné
akcie však může smlouva o převzetí jmění zkrátit,
a to až na lhůtu v délce 1 měsíce.

(2) Pro postup při výměně listinných akcií na
zaknihované akcie se použijí ustanovení občanského
zákoníku o přeměně cenného papíru na zaknihovaný
cenný papír; délku lhůty pro odevzdání listinné akcie
však může přejímající společnost zkrátit, a to až na
lhůtu v délce 1 měsíce. Přejímající společnost požádá
centrálního depozitáře nebo zahraničního centrál-
ního depozitáře o zaevidování zaknihovaných akcií
před zápisem změny údajů nutných k identifikaci
podfondu v příslušném seznamu vedeném Českou
národní bankou.

(3) Výměnu listinných akcií za listinné akcie
provede přejímající společnost bez zbytečného od-
kladu po účinnosti smlouvy o převodu jmění. Pro
postup při výměně listinných akcií za listinné akcie
se použijí přiměřeně ustanovení zákona upravujícího
právní poměry obchodních společností a družstev
o výměně listinných akcií při zvýšení základního ka-
pitálu zvýšením jmenovité hodnoty akcií. Údaje,
které zákon o obchodních korporacích vyžaduje
uvést v rozhodnutí valné hromady, se uvádějí ve
smlouvě o převzetí jmění. Délku lhůty pro ode-
vzdání listinné akcie však může smlouva o převzetí
jmění zkrátit, a to až na lhůtu v délce 1 měsíce.

(4) Mají-li být vyměněny zaknihované akcie za
zaknihované akcie, dá přejímající společnost bez
zbytečného dokladu po účinnosti smlouvy o převodu
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jmění příkaz ke zrušení dosavadních akcií a požádá
centrálního depozitáře nebo zahraničního centrál-
ního depozitáře o zaevidování nových zaknihova-
ných akcií před zápisem změny údajů nutných
k identifikaci podfondu v příslušném seznamu vede-
ném Českou národní bankou.

§ 362c

(1) Neplyne-li z usnesení valné hromady převá-
dějící společnosti, jakým způsobem se stanovy mění,
změní jejich obsah statutární orgán v souladu s roz-
hodnutím valné hromady a smlouvou o převodu
jmění. Neplyne-li z usnesení valné hromady přejí-
mající společnosti, jakým způsobem se stanovy
mění, změní jejich obsah statutární orgán v souladu
s rozhodnutím valné hromady a smlouvou o převodu
jmění.

(2) O změně obsahu stanov statutárním orgá-
nem podle odstavce 1 se pořizuje veřejná listina.

§ 362d

(1) Insolvenčnímu správci nebo tomu, kdo po-
dle práva cizího státu vykonává úkoly srovnatelné
s úkoly insolvenčního správce, přísluší za činnost
uvedenou v § 362a náhrada hotových výdajů a od-
měna.

(2) Nepostačuje-li majetková podstata akciové
společnosti s proměnným základním kapitálem k vy-
placení náhrady hotových výdajů a odměny insol-
venčního správce nebo toho, kdo podle práva cizího
státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly insolvenč-
ního správce, vyplatí je stát.

(3) Česká národní banka stanoví vyhláškou
pravidla pro určení výše odměny a hotových výdajů
a podmínky náhrady odměny a hotových výdajů in-
solvenčního správce nebo toho, kdo podle práva ci-
zího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly in-
solvenčního správce, za splnění povinností stanove-
ných v § 362a a jejich maximální výši hrazenou stá-
tem.“.

66. V § 381 odst. 1 se za písmeno c) vkládá
nové písmeno d), které zní:

„d) přeměna fondu kvalifikovaných investorů na
speciální fond,“.

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

67. V § 430 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Česká národní banka současně s povolením
přeměny rozhodne o schválení depozitáře a statutu
tohoto fondu.“.

68. Na konci textu § 434 se doplňují slova
„ ; výroční zpráva se ke dni zrušení podílového
fondu nevyhotovuje“.

69. V § 461 se na konci odstavce 3 doplňuje
věta „Další náležitosti tohoto oznámení ve vztahu
k zahraničnímu investičnímu fondu srovnatelnému
se standardním fondem vymezuje čl. 1 a příloha I na-
řízení Komise (EU) č. 584/2010.“.

70. V § 479 odst. 1 písm. c) se slova „kontrolo-
vána činnost osob, které hodlá pověřit výkonem ně-
které činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování“
nahrazují slovy „nastaveny postupy pro pověřování
třetích osob výkonem některé činnosti, kterou za-
hrnuje obhospodařování nebo administrace investič-
ního fondu, a pro kontrolu činnosti pověřených
osob“.

71. V § 488 odstavec 1 zní:

„(1) Česká národní banka současně s rozhodnu-
tím, kterým se uděluje povolení k činnosti investiční
společnosti, samosprávného investičního fondu
a hlavního administrátora, rozhodne o udělení sou-
hlasu k výkonu funkce vedoucí osoby nebo osoby
podle § 21 odst. 5, jsou-li splněny předpoklady sta-
novené v § 516 odst. 1.“.

72. V § 494 odst. 4 se slova „přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie upravující postup pro
určení referenčního státu mimounijního správce al-
ternativních investičních fondů13)“, nahrazují slovy
„prováděcího nařízení Komise (EU) č. 448/2013“.

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

73. V § 504 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Česká národní banka provede rovněž zápis
do seznamu podle § 596 písm. b) nebo d) a § 597
písm. d) nebo e) na základě oznámení zahraničního
orgánu dohledu jiného členského státu o záměru na-
bízení investic nebo poskytování služeb v České re-
publice podle části deváté nebo desáté tohoto zá-
kona. Žádost o zápis do seznamu se v takovém pří-
padě nepodává.“.

74. V § 511 odst. 1 se za písmeno c) vkládá
nové písmeno d), které zní:
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„d) splňuje předpoklady podle čl. 4 nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131,
jedná-li se o zápis standardního fondu, který
má být fondem peněžního trhu,“.

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

75. V § 511 odst. 2 písmeno e) zní:

„e) obhospodařovatel investičního fondu, jehož sta-
novy vytvoření podfondů připustily, osvědčí
splnění předpokladů podle čl. 4 nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131,
jedná-li se o zápis údajů o podfondu, který má
být fondem peněžního trhu.“.

76. V § 523 odst. 4 větě první se za číslo „50.“
vkládá slovo „pracovní“.

77. V § 530 odst. 1 se číslo „15“ nahrazuje čís-
lem „30“.

78. V části třinácté hlava XIX včetně nadpisu
zní:

„HLAVA XIX

ZÁPIS FONDU PENĚŽNÍHO TRHU, KTERÝ
NENÍ STANDARDNÍM FONDEM

§ 531

(1) Česká národní banka zapíše do seznamu in-
vestičních fondů podle § 597 písm. a) nebo b) fond
peněžního trhu jako speciální fond nebo jako fond
kvalifikovaných investorů na žádost jeho obhospo-
dařovatele, jsou-li splněny předpoklady podle čl. 5
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/
/1131.

(2) Česká národní banka zapíše do seznamu in-
vestičních fondů podle § 597 písm. a) údaje o pod-
fondu fondu peněžního trhu, který je speciálním
fondem nebo fondem kvalifikovaných investorů, na
žádost jeho obhospodařovatele, jsou-li splněny
předpoklady podle čl. 5 nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2017/1131.

(3) Česká národní banka současně se zápisem
podle odstavce 1 nebo 2 rozhodne o schválení depo-
zitáře a statutu tohoto fondu.

(4) Česká národní banka provede zápis podle
odstavce 1 nebo 2 do 2 měsíců ode dne podání žá-

dosti o provedení zápisu, která má předepsané ná-
ležitosti a ani netrpí jinými vadami.“.

79. V § 532 se písmeno c) zrušuje.

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

80. V § 533 odst. 2 se slova „přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie upravujícího postup
pro volbu regulatorního režimu správců alternativ-
ních investičních fondů do působnosti směrnice14)“,
nahrazují slovy „prováděcího nařízení Komise (EU)
č. 447/2013“.

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

81. V § 596 se písmeno d) zrušuje.

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

82. V § 599 odst. 1 písm. a), § 604 odst. 1
písm. a) a v § 612 odst. 1 písm. t) se slova „stanove-
ných přímo použitelným předpisem Evropské unie
v oblasti obhospodařování investičních fondů2)“ na-
hrazují slovy „podle čl. 3 až 38 nařízení Komise
(EU) č. 583/2010, čl. 1 a přílohy I nařízení Komise
(EU) č. 584/2010, čl. 2 až 111 nařízení Komise v pře-
nesené pravomoci (EU) č. 231/2013, v platném
znění, čl. 5, 6, čl. 7 písm. a) nebo b) nebo čl. 12 až
14a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 345/2013, v platném znění, čl. 5, 6, čl. 7 písm. a)
nebo b) nebo čl. 13 až 15a nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (EU) č. 346/2013, v platném znění,
čl. 3 až 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2015/760, čl. 13 nebo 14 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, čl. 2 až 24 na-
řízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 438/
/2016, v platném znění, nebo podle čl. 4 až 6, 9 až 21
nebo čl. 23 až 36 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/1131, v platném znění“.

83. V § 614 odst. 1 písm. o) se za slova „ „krát-
kodobý fond peněžního trhu“ vkládají horní uvo-
zovky.

84. V § 614 odst. 1 písm. o), § 618 odst. 1
písm. o) a v § 636 odst. 1 se slova „fond peněžního
trhu“, „krátkodobý fond peněžního trhu“, „ETF“,
„EuVECA“, „EuSEF“, „ELTIF“, „evropský fond
dlouhodobých investic“ nahrazují slovy „ETF“ ve
smyslu § 50f odst. 3 zákona o podnikání na kapitá-
lovém trhu, „EuVECA“ ve smyslu čl. 4 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013,
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„EuSEF“ ve smyslu čl. 4 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013“.

85. V § 615 odst. 4 se slovo „Podnikající“ na-
hrazuje slovy „Právnická nebo podnikající“.

86. V § 624 se na konci odstavce 2 doplňuje
věta „Pro posouzení toho, zda je s investiční akcií
spojeno hlasovací právo, se k § 162 odst. 2 nepři-
hlíží.“.

87. V § 626 odst. 3 se za slova „fondem, se“
vkládají slova „pro účely § 294 až 327“.

88. V § 633 odst. 1 a 2 se za slovo „zákon“
vkládají slova „nebo jiný právní předpis“.

89. V § 636 odst. 1 se slovo „Kdo“ nahrazuje
slovy „Aniž je dotčen přímo použitelný předpis
Evropské unie v oblasti obhospodařování investič-
ních fondů2), kdo“.

Čl. X

Přechodná ustanovení

1. Investiční fondy a podfondy, které nemají
ustanoveného promotéra ke dni nabytí účinnosti to-
hoto zákona, mohou ustanovit promotéra ve lhůtě
24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
rozhodne-li o tom prostá většina všech podílníků,
společníků, akcionářů, členů družstva nebo obmyš-
lených tohoto investičního fondu nebo podfondu.
O ustanovení promotéra podfondu akciové společ-
nosti s proměnným základním kapitálem hlasují
pouze vlastníci investičních akcií vydaných k tomuto
podfondu. Ustanovení zákona upravujícího právní
poměry obchodních společností a družstev o volbě
člena statutárního orgánu obchodní korporace se
použijí přiměřeně.

2. Hlasovací právo spojené s investiční akcií vy-
danou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
zaniká dnem 1. srpna 2021, není-li k tomuto dni
určeno ve stanovách, že s vydanými investičními ak-
ciemi je spojeno hlasovací právo.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o distribuci pojištění a zajištění

Čl. XI

Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění
a zajištění, se mění takto:

1. V § 4 se na konci odstavce 5 doplňují věty
„Pojišťovna vede též údaj o tom, která z podmínek
uvedených v odstavci 7 je splněna, odvětví a charak-
teristiku nabízeného pojištění, datum vzniku a zániku
pojištění, pojistnou dobu, počet pojištěných k po-
slednímu dni kalendářního čtvrtletí a předepsané po-
jistné za kalendářní čtvrtletí. Pojišťovna tyto údaje
předává České národní bance. Rozsah, formu, lhůty
a způsob předávání údajů stanoví prováděcí právní
předpis.“.

2. V § 4 odstavec 7 zní:

„(7) Pojistník může nabízet možnost stát se po-
jištěným podle odstavce 1 pouze tehdy, jestliže

a) pojištění souvisí s

1. prodávaným zbožím nebo poskytovanou
službou v rámci podnikání pojistníka nebo
podnikání jiné s ním propojené osoby, ze-
jména pokud se jedná o pojištění schopnosti
splácet,

2. členstvím pojištěného v zájmovém nebo pro-
fesním sdružení,

3. pracovněprávním, služebním nebo jiným ob-
dobným vztahem pojištěného k pojistníkovi,
nebo

4. kulturními, sportovními či jinými obdob-
nými činnostmi pojistníka,

b) mají věci, jichž se pojištění týká, téhož vlastníka,

c) jsou pojištěný a pojistník součástí stejného kon-
cernu, nebo

d) se pojištění týká

1. vady, poškození nebo ztráty zboží dodáva-
ného pojistníkem,

2. nevyužití nebo vady služby poskytované po-
jistníkem,

3. poškození nebo ztráty zavazadla, nebo

4. jiné pojistné události spojené s cestováním.“.

3. V § 86 se na konci písmene b) slovo „a“ zru-
šuje, na konci písmene c) se tečka nahrazuje slovem
„ , a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) případné částce k výplatě nad rámec smluvně
dohodnutých plnění, kdy se pro výpočet použi-
je model se 3 různými úrokovými sazbami; po-
jistitel musí zákazníka jasně a srozumitelně in-
formovat o tom, že výpočet je pouze ilustrativní
a že zákazník není oprávněn z něj vyvozovat
jakékoli smluvní nároky.“.
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4. § 108 včetně nadpisu zní:

„§ 108

Přestupky pojišťovny

Pojišťovna se dopustí přestupku tím, že
a) nevede údaje podle § 4 odst. 5 věty druhé nebo

třetí,
b) nesplní povinnost podle § 4 odst. 5 věty čtvrté,

nebo

c) jako pojistitel při výpočtu odkupného postu-
puje v rozporu s § 81.“.

5. V § 124 se za slovo „podle“ vkládá text „§ 4
odst. 5,“.

ČÁST DESÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. XII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení, s výjimkou částí páté a sedmé, které na-
bývají účinnosti prvním dnem prvního kalendářního
čtvrtletí následujícího po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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