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ZÁKON

ze dne 19. ledna 2021

o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů
(zákon o prověřování zahraničních investic)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

PROVĚŘOVÁNÍ
ZAHRANIČNÍCH INVESTIC

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět právní úpravy

Tento zákon stanoví v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie1)

a) pravidla prověřování některých zahraničních
investic z důvodu ochrany bezpečnosti České
republiky a vnitřního či veřejného pořádku a

b) některé povinnosti zahraničních investorů.

§ 2

Zahraniční investor

(1) Zahraničním investorem se pro účely tohoto
zákona rozumí každý, kdo uskutečnil nebo hodlá
uskutečnit zahraniční investici v České republice a

a) není státním občanem České republiky nebo
občanem jiného členského státu Evropské unie,

b) nemá sídlo v České republice nebo v jiném člen-
ském státě Evropské unie nebo

c) je přímo či nepřímo ovládán tím, kdo splňuje
požadavky podle písmen a) nebo b).

(2) Zahraničním investorem se pro účely tohoto
zákona rozumí také svěřenský správce svěřenského
fondu, který na účet tohoto svěřenského fondu

uskutečnil nebo hodlá uskutečnit zahraniční investici
v České republice, pokud zakladatel nebo svěřenský
správce svěřenského fondu, osoba oprávněná k vý-
konu dohledu nad správou svěřenského fondu, která
může jmenovat nebo odvolat svěřenského správce
nebo obmyšleného, popřípadě jejíž souhlas takové
jmenování nebo odvolání podmiňuje, obmyšlený
svěřenského fondu, anebo ten, v jehož hlavním zá-
jmu byl svěřenský fond zřízen nebo je spravován,
není-li obmyšlený, splňuje požadavky podle od-
stavce 1 písm. a), b) nebo c).

(3) Svěřenským fondem se pro účely tohoto zá-
kona rozumí také obdobné právní uspořádání zří-
zené podle zahraniční právní úpravy a svěřenským
správcem osoba v obdobném postavení.

§ 3

Zahraniční investice

Zahraniční investicí se pro účely tohoto zákona
rozumí majetková hodnota v jakékoli podobě, kte-
rou zahraniční investor poskytnul nebo poskytne za
účelem výkonu hospodářské činnosti v České re-
publice, a která zahraničnímu investorovi umožňuje
vykonávat účinnou míru kontroly provádění této
hospodářské činnosti.

§ 4

Změna v osobě ovládající zahraničního investora

Dojde-li po uskutečnění zahraniční investice ke
změně osoby ovládající zahraničního investora
a umožní-li tato změna přímo či nepřímo ovládat
zahraničního investora osobě podle § 2 odst. 1
písm. a) nebo b), uplatní se postup stanovený v § 7
nebo 8 obdobně.
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1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452 ze dne 19. března 2019, kterým se stanoví rámec pro
prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie.



§ 5

Účinná míra kontroly
provádění hospodářské činnosti

Účinnou mírou kontroly provádění hospodář-
ské činnosti se pro účely tohoto zákona rozumí

a) možnost zahraničního investora nakládat nej-
méně s 10% podílem na hlasovacích právech
nebo možnost uplatnit tomu odpovídající vliv
v osobě, jejímž prostřednictvím se hospodářská
činnost provádí (dále jen „cílová osoba“); do
tohoto podílu se započítávají rovněž podíly
osob, které jsou se zahraničním investorem
podrobeny jednotnému řízení, a podíly osob,
které se zahraničním investorem jednají ve
shodě,

b) členství zahraničního investora nebo osoby
jemu blízké v orgánu cílové osoby,

c) možnost zahraničního investora nakládat s vlast-
nickými právy k věci, jejímž prostřednictvím se
hospodářská činnost provádí (dále jen „cílová
věc“), nebo

d) jiná míra kontroly, jejímž důsledkem je schop-
nost zahraničního investora získat přístup k in-
formacím, systémům nebo technologiím, které
jsou důležité z hlediska ochrany bezpečnosti
České republiky nebo vnitřního či veřejného
pořádku.

HLAVA II

POSTUPY PŘI PROVĚŘOVÁNÍ
ZAHRANIČNÍCH INVESTIC

Díl 1

Působnost Ministerstva průmyslu a obchodu

§ 6

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen
„ministerstvo“)

a) prověřuje zahraniční investice,

b) vede konzultace,

c) vede jednání o podmínkách,

d) rozhoduje o zahraničních investicích,

e) kontroluje dodržování povinností stanovených
tímto zákonem a rozhodnutími vydanými podle
tohoto zákona.

(2) Ministerstvo je kontaktním místem a spolu-
pracuje s příslušnými kontaktními místy Evropské
komise a členských států Evropské unie, uplatňuje
připomínky za Českou republiku k zahraničním in-
vesticím v jiných členských státech Evropské unie,
zohledňuje připomínky jiných členských států
Evropské unie a stanoviska Evropské komise a plní
povinnosti vůči Evropské komisi.

(3) Ministerstvo při výkonu působnosti podle
tohoto zákona spolupracuje též s orgány jiných států
příslušnými k prověřování zahraničních investic
a s příslušnými mezinárodními organizacemi a insti-
tucemi.

Díl 2

Prověřované investice

§ 7

Bez povolení podle § 14 odst. 1 nebo podmí-
nečného povolení podle § 15 odst. 3 nesmí být usku-
tečněna zahraniční investice do

a) cílové osoby, která provádí výrobu, výzkum,
vývoj, inovace2) nebo zajišťování životního cy-
klu vojenského materiálu podle právního před-
pisu upravujícího zahraniční obchod s vojen-
ským materiálem3), nebo do cílové věci, jejímž
prostřednictvím se uvedené činnosti provádí,

b) cílové osoby, která provozuje prvek kritické in-
frastruktury určený příslušným ústředním
správním úřadem4),

c) cílové osoby, která je správcem informačního
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2) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojen-
ským materiálem, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších před-
pisů.



systému kritické informační infrastruktury,
správcem komunikačního systému kritické
informační infrastruktury, správcem informač-
ního systému základní služby nebo provozova-
telem základní služby5), nebo

d) cílové osoby, která vyvíjí nebo vyrábí zboží
uvedené v příloze IV nařízení Rady (ES) 428/
/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro
kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování
a tranzitu zboží dvojího užití, v platném znění,
nebo do cílové věci, jejímž prostřednictvím se
takové zboží vyvíjí nebo vyrábí.

§ 8

(1) U zahraničních investic, které nejsou zahra-
ničními investicemi podle § 7 a jsou způsobilé ohro-
zit bezpečnost České republiky nebo vnitřní či ve-
řejný pořádek, může ministerstvo zahájit řízení
o prověření zahraniční investice z moci úřední

a) na základě výsledku konzultace, kterou minis-
terstvu navrhl zahraniční investor podle § 10
odst. 1, nebo

b) do 5 let ode dne dokončení zahraniční investice,
jestliže zahraniční investor nepodal návrh na
konzultaci podle § 10 odst. 1.

(2) Dnem dokončení zahraniční investice podle
odstavce 1 písm. b) je

a) den uzavření smlouvy nebo poslední ze smluv,
jejímž či jejichž účelem je uskutečnění zahra-
niční investice,

b) den nabytí účinné míry kontroly provádění
hospodářské činnosti, nebo

c) den zahájení hospodářské činnosti,

podle toho, která z těchto skutečností nastala poz-
ději.

(3) Společně s oznámením o zahájení řízení
z moci úřední podle odstavce 1 písm. b) stanoví mi-
nisterstvo lhůtu nejdéle 15 dnů ode dne doručení
oznámení, během které je zahraniční investor povi-
nen ministerstvu poskytnout informace podle § 9.

(4) Ministerstvo zahájí řízení o prověření za-
hraniční investice z moci úřední,

a) nepodá-li zahraniční investor žádost o povolení
zahraniční investice podle § 7, nebo

b) vyjde-li po uplynutí 5 let ode dne dokončení
zahraniční investice podle odstavce 1 najevo,
že zahraniční investor jednal tak, aby zakryl
skutečnosti, pro které by jinak mohlo být za-
hájeno řízení o prověření zahraniční investice
podle odstavce 1 písm. b).

Díl 3

Informace a konzultace

§ 9

Vyžadované informace

(1) Zahraniční investor v žádosti o povolení za-
hraniční investice a v návrhu na konzultaci uvede

a) obchodní firmu nebo název, sídlo a právo, po-
dle něhož byla právnická osoba založena, po-
kud se jedná o právnickou osobu, nebo jméno,
popřípadě jména, a příjmení, adresu sídla a ad-
resu místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-
-li se od adresy místa pobytu, pokud se jedná
o fyzickou osobu, a identifikační číslo osoby,
bylo-li přiděleno,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu mís-
ta pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od
adresy místa pobytu, telefonní číslo, adresu
elektronické pošty a datum a místo narození
členů statutárních a dozorčích orgánů právnické
osoby nebo jiných orgánů obchodního vedení
právnické osoby,

c) informace o vlastnické struktuře, včetně infor-
mací o konečném investorovi a o tom, kdo za-
hraničního investora ovládá, výši jeho podílu
a změny těchto skutečností za poslední rok,

d) informace o výrobcích nebo službách a ob-
chodní a podnikatelské činnosti, včetně infor-
mací o vybraných ekonomických ukazatelích,
případně i o oborové regulaci a zvláštní zá-
konné regulaci upravující podnikání zahranič-
ního investora v zemi sídla, na jejímž základě
obdržel v této zemi povolení pro podnikání
v oboru, pokud je takové povolení v této zemi
nutné,
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5) § 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické
bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů.



e) seznam členských států Evropské unie, ve kte-
rých zahraniční investor vykonává podnikatel-
skou činnost, včetně informací o dceřiných spo-
lečnostech a pobočkách v těchto státech,

f) zdroj financování zahraniční investice,

g) výši zahraniční investice,

h) datum dokončení nebo plánovaného dokončení
zahraniční investice,

i) obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační
číslo cílové osoby, bylo-li přiděleno, nebo ná-
zev a adresu cílové věci,

j) informace o vlastnické struktuře cílové osoby
nebo vlastníka cílové věci před uskutečněním
zahraniční investice, včetně informací o koneč-
ném investorovi a o tom, kdo cílovou osobu
nebo vlastníka cílové věci ovládá, a výši jeho
podílu,

k) informace o výrobcích nebo službách vyrábě-
ných nebo poskytovaných cílovou osobou nebo
v cílové věci a o obchodní a podnikatelské čin-
nosti cílové osoby nebo vlastníka cílové věci,
včetně informací o vybraných ekonomických
ukazatelích,

l) seznam členských států Evropské unie, ve kte-
rých cílová osoba nebo vlastník cílové věci vy-
konává podnikatelskou činnost, včetně infor-
mací o dceřiných společnostech a pobočkách
v těchto státech,

m) informace o zapojení cílové osoby do projektů
nebo programů v zájmu Evropské unie6) a

n) přímý či nepřímý podíl zahraničního investora
na vlastnických a hlasovacích právech v cílové
osobě nebo tomu odpovídající vliv před a po
uskutečnění zahraniční investice, včetně infor-
mace o podílech osob podrobených jednotnému
řízení a osob jednajících ve shodě.

(2) Ministerstvo si může vyžádat

a) od zahraničního investora další podklady ne-
uvedené v odstavci 1, pokud je to potřebné
k posouzení nebo prověření zahraniční investi-
ce,

b) od cílové osoby nebo vlastníka cílové věci in-
formace podle odstavce 1 písm. j), k) a l), pokud
nejsou dostupné zahraničnímu investorovi, ja-

kož i další podklady neuvedené v odstavci 1,
pokud je to potřebné k posouzení nebo prově-
ření zahraniční investice.

(3) Ode dne, kdy si ministerstvo vyžádá pod-
klady podle odstavce 2, do jejich předložení neběží
lhůta podle § 10 odst. 5 a 6; na tuto dobu může
ministerstvo přerušit řízení o prověření zahraniční
investice.

(4) Žádost a návrh podle odstavce 1 se předklá-
dají na stanoveném formuláři. Podrobnosti údajů
a vzor tohoto formuláře stanoví vláda nařízením.

(5) Nedostatečné uvedení informací nebo dolo-
žení podkladů nebo uvedení zavádějících nebo ne-
pravdivých informací zahraničním investorem může
být důvodem pro zahájení řízení o prověření zahra-
niční investice, pro neudělení povolení, zákaz usku-
tečnění nebo zákaz dalšího trvání zahraniční investi-
ce.

§ 10

Konzultace

(1) Jestliže je cílová osoba držitelem licence pro
celoplošné rozhlasové nebo televizní vysílání nebo
vydavatelem periodického tisku, jehož souhrnný mi-
nimální průměrný tištěný náklad činí 100 000 výtis-
ků za den za poslední kalendářní rok, podá zahra-
niční investor před dokončením zahraniční investice
ministerstvu návrh na konzultaci, zda zahraniční in-
vestice může ohrozit bezpečnost České republiky
nebo vnitřní či veřejný pořádek. V ostatních přípa-
dech zahraniční investor může ministerstvu podat
návrh na konzultaci, zda zahraniční investice může
ohrozit bezpečnost České republiky nebo vnitřní či
veřejný pořádek.

(2) Ministerstvo bez zbytečného odkladu po-
skytuje údaje obdržené podle § 9 a další učiněná
zjištění, a to současně se žádostí o stanovisko nebo
informace k důvodnosti zahájení řízení o prověření
zahraniční investice, Ministerstvu vnitra, Minister-
stvu obrany, Ministerstvu zahraničních věcí, Policii
České republiky a rovněž zpravodajským službám
České republiky (dále jen „zpravodajské služby“),
a pokud se zahraniční investice týká jejich působ-
nosti, též dalším orgánům státu a České národní
bance.
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6) Čl. 8 a příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452.



(3) Orgány a osoby podle odstavce 2 poskyt-
nou ministerstvu stanovisko, jehož součástí musí
být odůvodnění, nebo informace ve lhůtě 30 dnů
ode dne doručení žádosti ministerstva. V případě,
že orgán nebo osoba podle odstavce 2 v této lhůtě
stanovisko nebo informace ministerstvu neposkytne,
platí, že neshledává důvod řízení o prověření zahra-
niční investice zahájit. Ke stanoviskům a informacím
poskytnutým po uplynutí této lhůty se nepřihlíží.

(4) Jestliže žádný z orgánů nebo osob podle
odstavce 2 nebo ministerstvo neshledají důvod pro
zahájení řízení o prověření zahraniční investice, platí,
že zahraniční investice nepředstavuje ohrožení bez-
pečnosti České republiky nebo vnitřního či veřej-
ného pořádku. Řízení o prověření zahraniční inves-
tice nemůže být vedeno ani v budoucnu; ustanovení
§ 9 odst. 5 tím není dotčeno.

(5) Oznámení o skutečnosti podle odstavce 4
odešle ministerstvo nejpozději do 45 dnů ode dne
doručení návrhu na konzultaci zahraničnímu inves-
torovi a cílové osobě nebo vlastníku cílové věci.

(6) Jestliže některý z orgánů nebo osob podle
odstavce 2 nebo ministerstvo považují za důvodné
zahájit řízení o prověření zahraniční investice, minis-
terstvo do 45 dnů ode dne doručení návrhu na kon-
zultaci odešle zahraničnímu investorovi oznámení
o jeho zahájení.

Díl 4

Vedení řízení o prověření zahraniční investice

§ 11

Řízení o prověření zahraniční investice

(1) Pokud je zahájeno řízení o prověření zahra-
niční investice, ministerstvo bez zbytečného odkladu
poskytne údaje obdržené podle § 9 a další učiněná
zjištění, pokud nebyly dříve poskytnuty podle § 10
odst. 2,

a) Ministerstvu vnitra, Ministerstvu obrany, Mi-
nisterstvu zahraničních věcí a Policii České re-
publiky, a pokud se zahraniční investice týká
jejich působnosti, též dalším orgánům státu
a České národní bance, a to současně se žádostí
o stanovisko,

b) Ministerstvu financí, a to současně se žádostí
o stanovisko, a

c) zpravodajským službám a dalším orgánům
státu, jejichž působnosti se zahraniční investice
týká a které podle zákona neposkytují stano-
viska, a to současně se žádostí o informace.

(2) Orgány a osoby podle odstavce 1 poskyt-
nou ministerstvu stanovisko, jehož součástí musí
být odůvodnění, nebo informace ve lhůtě 60 dnů
ode dne doručení žádosti ministerstva; na odůvodně-
nou žádost příslušného orgánu nebo osoby minister-
stvo lhůtu přiměřeně prodlouží.

(3) V případě, že orgán nebo osoba podle od-
stavce 1 písm. a) ve lhůtě podle odstavce 2 nepo-
skytne ministerstvu stanovisko nebo nedoručí minis-
terstvu odůvodněnou žádost o prodloužení lhůty
nebo neposkytnou stanovisko v prodloužené lhůtě,
platí, že souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení
zahraniční investice nebo rozhodnutí o přípustnosti
zahraniční investice bez stanovení podmínek. V pří-
padě, že v této lhůtěMinisterstvo financí neposkytne
ministerstvu stanovisko nebo ministerstvu nedoručí
odůvodněnou žádost o prodloužení lhůty nebo ne-
poskytne stanovisko v prodloužené lhůtě, platí, že
nepovažuje za potřebné se k zahraniční investici vy-
jádřit. V případě, že v této lhůtě orgán podle od-
stavce 1 písm. c) neposkytne ministerstvu informace
nebo ministerstvu nedoručí odůvodněnou žádost
o prodloužení lhůty nebo neposkytne informace
v prodloužené lhůtě, platí, že relevantními informa-
cemi nedisponuje.

§ 12

Jednání o podmínkách

(1) Pokud v řízení o prověření zahraniční
investice ministerstvo obdrží stanovisko nebo infor-
mace podle § 11 odst. 2, z nichž vyplyne, že by
uskutečnění nebo trvání zahraniční investice mělo
být podmínečné, nebo má-li ministerstvo důvod se
tak domnívat, vede se zahraničním investorem jed-
nání o podmínkách, a to před předložením věci
k projednání vládě podle § 13 odst. 1.

(2) Důvodem pro vedení jednání o podmínkách
podle odstavce 1 mohou být i připomínky členských
států Evropské unie nebo stanovisko Evropské ko-
mise, které ministerstvo obdrží k zahraniční investici
podle nařízení (EU) 2019/452.

(3) Podmínky podle odstavce 1 upravují pů-
vodní záměr zahraničního investora tak, aby zahra-
niční investicí nedošlo k ohrožení bezpečnosti České
republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku. Sou-
částí těchto podmínek může být i povinnost zahra-
ničního investora znovu navrhnout konzultaci při
dalším navýšení podílu na hlasovacích právech nebo
odpovídajícím zvýšení vlivu v cílové osobě, anebo
při změně nebo rozšíření předmětu činnosti zahra-
ničního investora nebo cílové osoby.
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(4) Podmínky podle odstavce 1 se nevztahují na
období před vydáním rozhodnutí podle § 15 odst. 3.

(5) Nedostatečná spolupráce zahraničního in-
vestora při jednání o podmínkách může být důvo-
dem pro neudělení povolení, zákaz uskutečnění nebo
zákaz dalšího trvání zahraniční investice.

§ 13

Projednání věci vládou

(1) Obdrží-li ministerstvo v řízení o prověření
zahraniční investice stanovisko nebo informace po-
dle § 11 odst. 2, z nichž vyplyne, že zahraniční in-
vestice může představovat ohrožení bezpečnosti
České republiky nebo vnitřního či veřejného po-
řádku, nebo má-li ministerstvo důvod se tak domní-
vat, předloží před vydáním rozhodnutí věc k projed-
nání vládě, a to do 90 dnů ode dne zahájení řízení
o prověření zahraniční investice.

(2) Ke lhůtě podle odstavce 1 se připočítává
doba až 30 dnů, jde-li o zvláště složitý případ.

(3) Po dobu nezbytnou k jednání mezi minis-
terstvem a zahraničním investorem o podmínkách
podle § 12 ministerstvo řízení přeruší.

(4) Vláda přijme do 45 dnů ode dne, kdy jí byla
věc předložena k projednání, usnesení o tom, zda
zahraniční investice může představovat ohrožení
bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či ve-
řejného pořádku. Při posuzování věci vláda zohlední
možný dopad zahraniční investice na principy de-
mokratického právního státu, ochranu života a zdraví
obyvatel, obranu státu, zahraničně politické nebo
bezpečnostní zájmy státu, ekonomickou bezpečnost
státu a případně další skutečnosti důležité z hlediska
ochrany bezpečnosti České republiky nebo vnitř-
ního či veřejného pořádku.

Díl 5

Rozhodnutí

§ 14

Rozhodnutí nepodmíněná usnesením vlády

(1) Neobdrží-li ministerstvo v řízení o prově-
ření zahraniční investice podle § 7 stanovisko nebo
informace podle § 11 odst. 2, z nichž by vyplynulo,
že zahraniční investice může představovat ohrožení
bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či ve-
řejného pořádku, a nemá-li ministerstvo důvod se
tak domnívat, vydá rozhodnutí o povolení zahra-
niční investice.

(2) Neobdrží-li ministerstvo v řízení o prově-

ření zahraniční investice podle § 8 stanovisko nebo
informace podle § 11 odst. 2, z nichž by vyplynulo,
že zahraniční investice může představovat ohrožení
bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či ve-
řejného pořádku, a nemá-li ministerstvo důvod se
tak domnívat, vydá rozhodnutí o přípustnosti zahra-
niční investice bez stanovení podmínek.

(3) Ministerstvo vydá rozhodnutí do 90 dnů
ode dne zahájení řízení o prověření zahraniční inves-
tice.

(4) Ke lhůtě podle odstavce 3 se připočítává
doba až 30 dnů, jde-li o zvláště složitý případ.

§ 15

Rozhodnutí podmíněná usnesením vlády

(1) V řízení o prověření zahraniční investice
podle § 7 vydá ministerstvo bez zbytečného odkladu
rozhodnutí o podmínečném povolení zahraniční in-
vestice nebo o neudělení povolení zahraniční inves-
tice a v řízení o prověření zahraniční investice podle
§ 8 rozhodnutí o podmínečné přípustnosti zahra-
niční investice, o zákazu uskutečnění zahraniční
investice nebo o zákazu dalšího trvání zahraniční
investice, jestliže se vláda usnese, že je takové roz-
hodnutí nutné z důvodu ochrany bezpečnosti České
republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku.

(2) V řízení o prověření zahraniční investice
podle § 7 vydá ministerstvo bez zbytečného odkladu
rozhodnutí o povolení zahraniční investice a v řízení
o prověření zahraniční investice podle § 8 rozhod-
nutí o přípustnosti zahraniční investice bez stanovení
podmínek, jestliže se vláda usnese, že zahraniční in-
vestice nepředstavuje ohrožení bezpečnosti České
republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku.

(3) Rozhodnutí o podmínečném povolení za-
hraniční investice a rozhodnutí o podmínečné pří-
pustnosti zahraniční investice obsahuje rovněž pod-
mínky sjednané podle § 12.

(4) Jestliže byly porušeny podmínky stanovené
v rozhodnutí o podmínečném povolení nebo v roz-
hodnutí o podmínečné přípustnosti zahraniční inves-
tice nebo jestliže byla zahraniční investice uskuteč-
něna v rozporu s rozhodnutím o neudělení povolení
nebo o zákazu uskutečnění zahraniční investice,
a v důsledku toho může dojít k ohrožení bezpečnosti
České republiky nebo vnitřního či veřejného
pořádku, může ministerstvo rozhodnout o zákazu
dalšího trvání zahraniční investice.

(5) Rozhodnutí o zákazu dalšího trvání zahra-
niční investice obsahuje rovněž
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a) zákaz nebo omezení výkonu vlastnických nebo
hlasovacích práv zahraničního investora v cílové
osobě nebo nařízení prodeje cílové osoby či cí-
lové věci nebo účasti na cílové osobě, pokud je
to nezbytné k zajištění bezpečnosti České repu-
bliky nebo vnitřního či veřejného pořádku, a

b) lhůtu, v rámci které musí být dokončen prodej
podle písmene a).

(6) Pokud zahraniční investor prodej cílové
osoby či cílové věci nebo účasti na cílové osobě ne-
uskuteční ve lhůtě podle odstavce 5 písm. b), může
ministerstvo zajistit prodej ve veřejné dražbě nebo
mimo veřejnou dražbu prostřednictvím obchodníka
s cennými papíry nebo zahraniční osoby oprávněné
poskytovat investiční služby v České republice. Ná-
klady na prodej jsou hrazeny z výnosů prodeje.

(7) Proti rozhodnutí, které bylo podmíněno
usnesením vlády, nelze podat rozklad ani je nelze
přezkoumat v přezkumném řízení. Žalobě proti ta-
kovému rozhodnutí nebo žádosti o obnovu řízení,
ve kterém bylo vydáno takové rozhodnutí, nelze při-
znat odkladný účinek.

(8) Bylo-li zrušeno rozhodnutí, jehož nezákon-
nost souvisí s obsahem usnesení vlády, kterým bylo
toto rozhodnutí podmíněno, nemůže stát požadovat
regresní úhradu po úřední osobě, která se na vydání
rozhodnutí bezprostředně podílela.

HLAVA III

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH
SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

§ 16

(1) Ministerstvo využívá při výkonu působ-
nosti podle tohoto zákona údaje ze základního regis-
tru obyvatel v rozsahu:

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u fyzické osoby,
která se narodila v cizině, datum, místo a stát,
kde se narodila,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, datum úmrtí, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vy-
dáno rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden
jako den smrti nebo den, který fyzická osoba

nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí a

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

(2) Ministerstvo využívá při výkonu působ-
nosti podle tohoto zákona údaje z informačního
systému evidence obyvatel v rozsahu:

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

b) datum, místo a okres narození; u občana, který
se narodil v cizině, datum, místo a stát, ve kte-
rém se narodil,

c) pohlaví,

d) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

e) adresa místa trvalého pobytu, případně též ad-
resa, na kterou mají být doručovány písemnosti
podle jiného právního předpisu, a

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, datum úmrtí, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vy-
dáno rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden
jako den smrti nebo den, který fyzická osoba
nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.

(3) Ministerstvo využívá při výkonu působ-
nosti podle tohoto zákona z informačního systému
cizinců údaje v rozsahu:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) datum narození,

c) druh a adresa místa pobytu a

d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, datum úmrtí, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vy-
dáno rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden
jako den smrti nebo den, který fyzická osoba
nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.

(4) Ministerstvo využívá při výkonu působ-
nosti podle tohoto zákona ze základního registru
agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uži-
vatelů údajů a některých práv a povinností údaje
v rozsahu:

a) název orgánu veřejné moci, který údaje o roz-
hodnutích nebo jiných úkonech orgánů veřejné
moci, včetně veřejnoprávních smluv a opatření
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obecné povahy vydal, a identifikátor tohoto
orgánu veřejné moci,

b) číslo a název právního předpisu a označení jeho
ustanovení, podle kterého bylo rozhodnutí vy-
dáno,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa
pobytu, datum narození fyzické osoby ve formě
referenční vazby na referenční údaj v základním
registru obyvatel nebo obchodní firma nebo ná-
zev, adresa sídla právnické osoby ve formě re-
ferenční vazby na referenční údaj v základním
registru právnických osob, podnikajících fyzic-
kých osob a orgánů veřejné moci, kterým právo
nebo povinnost vznikly,

d) název a kód agendy, při jejímž výkonu bylo
rozhodnutí vydáno,

e) vymezení práva nebo povinnosti subjektů podle
písmene c), kterých se rozhodnutí týká,

f) údaj, který je rozhodnutím přidělen orgánem
veřejné moci, který rozhodnutí vydal, na zá-
kladě zaevidování rozhodnutí v evidenci doku-
mentů, a

g) datum nabytí právní moci, vykonatelnosti nebo
jiných právních účinků rozhodnutí.

(5) Ministerstvo využívá při výkonu působ-
nosti podle tohoto zákona ze základního registru
právnických osob, podnikajících fyzických osob
a orgánů veřejné moci údaje v rozsahu:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající
fyzické osoby a zahraniční osoby,

b) agendový identifikátor fyzické osoby pro
agendu základního registru právnických osob,
podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné
moci a

c) adresa místa pobytu v České republice ve formě
referenční vazby (kódu adresního místa) na re-
ferenční údaj o adrese v základním registru
územní identifikace, adres a nemovitostí, popří-
padě bydliště v zahraničí podnikající fyzické
osoby a zahraniční osoby.

(6) Ministerstvo využívá při výkonu působ-
nosti podle tohoto zákona z evidence skutečných
majitelů údaje o skutečném majiteli v rozsahu:

a) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také
bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,

b) datum narození a rodné číslo, bylo-li mu při-
děleno,

c) státní příslušnost a

d) údaj o

1. podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se
postavení skutečného majitele na přímé
účasti v právnické osobě,

2. podílu na rozdělovaných prostředcích, za-
kládá-li se postavení skutečného majitele na
tom, že je jejich příjemcem, anebo

3. jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného
majitele založeno jinak.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel nebo v základ-
ním registru právnických osob, podnikajících fyzic-
kých osob a orgánů veřejné moci, se využijí z infor-
mačního systému evidence obyvatel a informačního
systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru před-
cházejícím současný stav.

(8) Z údajů podle odstavců 1 až 6 lze v konkrét-
ním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu.

HLAVA IV

SPOLUPRÁCE V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE

§ 17

(1) Ministerstvo uplatňuje připomínky za Čes-
kou republiku k zahraniční investici v jiném člen-
ském státě Evropské unie, pokud takový postup vy-
hodnotí jako důvodný. Do tohoto vyhodnocení
a přípravy připomínek mohou být zapojeny orgány
a osoby podle § 10 odst. 2.

(2) Orgány a osoby podle § 10 odst. 2 navrhují
ministerstvu uplatnění připomínek podle odstavce 1.
Je-li tento návrh podán v návaznosti na oznámení
podle odstavce 4, musí být podán ve lhůtě 10 dní
ode dne, kdy bylo oznámení vydáno členským stá-
tem Evropské unie.

(3) Ministerstvo bez zbytečného odkladu po-
skytuje orgánům a osobám podle § 10 odst. 2 při-
pomínky členských států Evropské unie a stanoviska
Evropské komise, které obdrží.

(4) Ministerstvo bez zbytečného odkladu po-
skytuje orgánům a osobám podle § 10 odst. 2 ozná-
mení o prověřování zahraniční investice, která ob-
drží od jiných členských států Evropské unie, pokud
takový postup vyhodnotí jako důvodný.

(5) Ministerstvo oznamuje Evropské komisi
a ostatním členským státům Evropské unie zahájení
řízení o prověření zahraniční investice.
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HLAVA V

OCHRANA UTAJOVANÝCH
A CITLIVÝCH INFORMACÍ

Spis

§ 18

(1) Dokumenty, které obsahují utajované infor-
mace nebo důvěrné informace podle nařízení (EU)
2019/452, se v řízení podle tohoto zákona uchovávají
odděleně mimo spis.

(2) Jsou-li některé z podkladů rozhodnutí po-
dle tohoto zákona utajovanými informacemi nebo
důvěrnými informacemi podle nařízení (EU) 2019/
/452, uvede se v odůvodnění rozhodnutí pouze od-
kaz na podklady pro vydání rozhodnutí a jejich stu-
peň utajení nebo informace o jejich důvěrnosti.
Úvahy, kterými se ministerstvo řídilo při jejich hod-
nocení, a odůvodnění rozhodnutí se uvedou pouze
v rozsahu, ve kterém nejsou utajovanými informa-
cemi nebo důvěrnými informacemi ve smyslu naří-
zení (EU) 2019/452.

§ 19

(1) Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny ty jeho
části, které obsahují obchodní, bankovní nebo ob-
dobné zákonem chráněné tajemství. Spis musí za-
hrnovat vedle listin obsahujících takové tajemství
i listiny, ze kterých byly údaje obsahující toto tajem-
ství odstraněny, případně dostatečně podrobný vý-
pis, který tajemství neobsahuje.

(2) Na žádost ministerstva je osoba, které
ochrana obchodního, bankovního nebo jiného ob-
dobného zákonem chráněného tajemství svědčí, po-
vinna vedle listin obsahujících takové tajemství před-
ložit i listiny, ze kterých byly údaje obsahující toto
tajemství odstraněny, případně pořídit z takových
listin dostatečně podrobný výpis, který tajemství ne-
obsahuje. Pokud tak neučiní, má se za to, že jí před-
ložené listiny obchodní, bankovní ani jiné obdobné
zákonem chráněné tajemství neobsahují.

§ 20

Povinnost mlčenlivosti

Osoby, které se v souvislosti s řízením nebo
konzultací podle tohoto zákona dozvěděly o skuteč-
nostech, které v zájmu ochrany bezpečnosti České
republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku nebo
v zájmu jiných osob a jiných členských států vyža-
dují, aby zůstaly utajeny, jsou povinny o těchto sku-
tečnostech zachovávat mlčenlivost.

§ 21

Omezení přístupu k informacím

Stanoviska a informace poskytované podle to-
hoto zákona, dokumenty obsahující důvěrné infor-
mace podle nařízení (EU) 2019/452 a dokumenty,
které z těchto stanovisek a informací vycházejí, se
neposkytují podle zákona upravujícího svobodný
přístup k informacím.

HLAVA VI

SOUDNÍ PŘEZKUM
A VÝJIMKY Z POUŽITÍ ZÁKONA

Soudní řízení

§ 22

(1) V soudním řízení vedeném na základě ža-
loby proti rozhodnutí vydanému podle tohoto zá-
kona předseda senátu rozhodne, že účastníku řízení
umožní v nezbytném rozsahu přístup k části spisu,
která obsahuje utajovanou informaci, pokud tím ne-
může dojít k ohrožení bezpečnosti státu, jeho
svrchovanosti, územní celistvosti, demokratických
základů, životů nebo zdraví osob nebo činnosti
zpravodajských služeb nebo Policie České repu-
bliky; před rozhodnutím si předseda senátu vyžádá
vyjádření orgánu, který utajovanou informaci po-
skytl.

(2) Projednávání utajovaných informací, které
byly podkladem pro rozhodnutí podle tohoto zá-
kona, se provádí tak, aby byla šetřena povinnost za-
chovávat mlčenlivost o utajovaných informacích
s tím, že o rozsahu osob, které se projednávání uta-
jovaných informací zúčastní, rozhodne předseda se-
nátu.

(3) Na důvěrné informace podle nařízení (EU)
2019/452 se v soudním řízení vedeném na základě
žaloby proti rozhodnutí vydanému podle tohoto zá-
kona obdobně použijí odstavce 1 a 2.

§ 23

(1) Dokazování se v soudním řízení vedeném
na základě žaloby proti rozhodnutí vydanému podle
tohoto zákona provádí tak, aby byla šetřena povin-
nost zachovávat mlčenlivost o utajovaných informa-
cích. K těmto okolnostem lze provést důkaz vý-
slechem jen tehdy, byl-li ten, kdo povinnost mlčen-
livosti má, této povinnosti příslušným orgánem
zproštěn. Zprostit mlčenlivosti nelze v případě, kdy
by mohlo dojít k ohrožení nebo vážnému narušení
činnosti zpravodajských služeb nebo Policie České
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republiky. Obdobně se postupuje také v případech,
kdy se důkaz provádí jinak než výslechem.

(2) Orgán, který informace poskytl, označí
okolnosti podle odstavce 1, o kterých tvrdí, že ve
vztahu k nim nelze zprostit mlčenlivosti, a předseda
senátu rozhodne, že části spisu, k nimž se tyto okol-
nosti váží, budou odděleny, jestliže by jinak mohlo
dojít k ohrožení nebo vážnému narušení činnosti
zpravodajských služeb nebo Policie České re-
publiky.

§ 24

Výjimky z použití § 7

(1) Pokud jde o zahraniční investici, která je
uskutečňována jako součást ozdravných postupů,
opatření včasného zásahu nebo řešení krize podle
zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize
na finančním trhu nebo která je naléhavě potřebná
k odvrácení selhání cílové osoby, která je poskyto-
vatelem finančních služeb, ustanovení § 7 se nepou-
žije.

(2) V případě podle odstavce 1 může minister-
stvo zahraniční investici prověřit z moci úřední po-
dle § 8 odst. 1 písm. b).

(3) Informaci, zda se jedná o situaci podle od-
stavce 1, poskytne ministerstvu se souhlasem cílové
osoby Česká národní banka. Tuto informaci po-
skytne Česká národní banka rovněž zahraničnímu
investorovi.

(4) Stane-li se zahraniční investice podle § 8
poté, co bylo zahájeno její uskutečňování, zahraniční
investicí podle § 7, použije se na její prověření § 8
obdobně.

HLAVA VII

PŘESTUPKY

§ 25

(1) Zahraniční investor se dopustí přestupku
tím, že

a) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o zá-
kazu dalšího trvání zahraniční investice,

b) neplní podmínky uložené rozhodnutím o pod-
mínečném povolení zahraniční investice nebo
rozhodnutím o podmínečné přípustnosti zahra-
niční investice,

c) uskuteční zahraniční investici podle § 7, aniž by
podal žádost o povolení zahraniční investice,
nebo

d) nepodá návrh na konzultaci v případě, že je cí-
lová osoba držitelem licence pro celoplošné roz-
hlasové nebo televizní vysílání nebo vydavate-
lem periodického tisku se souhrnným minimál-
nímprůměrným tištěným nákladem 100 000 vý-
tisků za den za poslední kalendářní rok.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b)
lze uložit pokutu až do 2 % z celkového čistého
obratu dosaženého zahraničním investorem za po-
slední ukončené účetní období, nebo od 100 000 Kč
do 100 000 000 Kč, jestliže výši celkového čistého
obratu dosaženého zahraničním investorem za po-
slední ukončené účetní období nelze zjistit. Za pře-
stupek podle odstavce 1 písm. c) a d) lze uložit po-
kutu až do 1 % z celkového čistého obratu dosaže-
ného zahraničním investorem za poslední ukončené
účetní období, nebo od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč,
jestliže výši celkového čistého obratu dosaženého
zahraničním investorem za poslední ukončené účetní
období nelze zjistit.

§ 26

Přestupky podle § 25 projednává ministerstvo.

HLAVA VIII

PŘECHODNÁ
A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 27

(1) Tento zákon se s výjimkou § 4 a § 17 odst. 3
a 4 nepoužije na zahraniční investice dokončené
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Předávání informací zpravodajskými služ-
bami se řídí zákonem o zpravodajských služ-
bách7).

(3) Ministerstvo může využívat stanoviska a in-
formace získané na základě tohoto zákona pouze
pro potřeby výkonu působnosti podle tohoto zá-
kona. Orgány a osoby podle § 11 odst. 1 mohou
označit stanovisko nebo informace jako stanovisko
nebo informace, jejichž zneužitím by mohlo dojít
k ohrožení bezpečnosti České republiky nebo vnitř-
ního či veřejného pořádku. Další nakládání s takto
označeným stanoviskem nebo informacemi je možné
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pouze se souhlasem tohoto orgánu nebo této osoby,
a to včetně přístupu cizího státu nebo mezinárodní
organizace či instituce k označenému stanovisku
nebo informacím.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zřízení ministerstev
a jiných ústředních orgánů státní správy

České republiky

§ 28

V § 13 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění zákona č. 575/1990 Sb.,
zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zá-
kona č. 47/2002 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., se za
písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) prověřování zahraničních investic,“.

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

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

a financování terorismu

§ 29

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financo-
vání terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zá-

kona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona
č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 377/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 257/2014 Sb., zákona č. 166/2015 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona
č. 35/2018 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona
č. 111/2019 Sb., zákona č. 49/2020 Sb. a zákona
č. 527/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 39 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

„q) Ministerstvu průmyslu a obchodu při provádění
řízení o prověření zahraniční investice podle zá-
kona upravujícího prověřování zahraničních in-
vestic.“.

2. V § 39 odst. 4 úvodní části ustanovení se text
„p)“ nahrazuje textem „q)“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 30

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
třetího kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první
§ 6 odst. 2 a § 17 odst. 3 a 4, která nabývají účinnosti
dnem 11. října 2020.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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35

ZÁKON

ze dne 19. ledna 2021

o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Zřizuje se Sbírka právních předpisů územ-
ních samosprávných celků a některých správních
úřadů (dále jen „Sbírka právních předpisů“) jako
informační systém veřejné správy. Ve Sbírce práv-
ních předpisů se

a) vyhlašují obecně závazné vyhlášky a nařízení
vydané územními samosprávnými celky (dále
jen „právní předpis územního samosprávného
celku“) a právní předpisy vydané správními
úřady, stanoví-li tak jiný právní předpis (dále
jen „právní předpis správního úřadu“), a

b) zveřejňují akty stanovené tímto zákonem, které
vznikají při výkonu působnosti územních
samosprávných celků nebo v souvislosti s tímto
výkonem (dále jen „akt“).

(2) Správcem Sbírky právních předpisů (dále
jen „správce“) je Ministerstvo vnitra.

(3) Sbírka právních předpisů je bezplatně a ne-
omezeně veřejně přístupná způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

(4) Název „Sbírka právních předpisů územních
samosprávných celků a některých správních úřadů“
je dovoleno užívat pouze pro Sbírku právních před-
pisů podle tohoto zákona.

§ 2

Vyhlášení právního předpisu

(1) Právní předpis územního samosprávného
celku a právní předpis správního úřadu se vyhlašují
jejich zveřejněním ve Sbírce právních předpisů.

(2) Zveřejnění právního předpisu ve Sbírce
právních předpisů provede územní samosprávný
celek nebo správní úřad, který právní předpis vydal,
zasláním jeho textu v otevřeném a strojově čitelném

formátu a jeho metadat prostřednictvím elektronic-
kého formuláře do datové schránky zřízené správ-
cem pro tento účel. Správce uveřejní elektronický
formulář na portálu veřejné správy. Není-li možné
zveřejnit právní předpis nebo jeho část ve strojově
čitelném formátu, zveřejní se právní předpis nebo
jeho část pouze v otevřeném formátu.

(3) Metadata zahrnují

a) identifikaci územního samosprávného celku
nebo správního úřadu, který právní předpis vy-
dal, uvedením jeho názvu a identifikačního čísla
osoby, bylo-li mu přiděleno,

b) druh právního předpisu,

c) číslo právního předpisu stanovené podle § 6,

d) název právního předpisu,

e) datum vydání právního předpisu,

f) zákonné zmocnění, na základě kterého byl
právní předpis vydán,

g) oblast úpravy,

h) účinnost, popřípadě předpokládanou účinnost
právního předpisu,

i) označení právního předpisu, který je rušen nebo
měněn, jde-li o změnu či zrušení právního před-
pisu, a

j) datum vyhlášení právního předpisu, byl-li
právní předpis vyhlášen postupem podle od-
stavce 4.

(4) Nastane-li překážka bránící zveřejnění
právního předpisu ve Sbírce právních předpisů,
správce uveřejní oznámení o existenci této překážky
na své úřední desce; je-li potřeba během trvání této
překážky neprodleně vyhlásit právní předpis územ-
ního samosprávného celku nebo právní předpis
správního úřadu, vyhlásí se právní předpis zveřejně-
ním na úřední desce územního samosprávného celku
nebo správního úřadu, který právní předpis vydal.

(5) Pomine-li překážka bránící zveřejnění práv-
ního předpisu ve Sbírce právních předpisů, správce
uveřejní oznámení o této skutečnosti na své úřední
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desce. Územní samosprávný celek nebo správní
úřad, který vyhlásil právní předpis postupem podle
odstavce 4, zveřejní neprodleně poté, co bylo uveřej-
něno oznámení podle věty první, tento právní před-
pis ve Sbírce právních předpisů postupem podle od-
stavce 2; toto zveřejnění nemá vliv na platnost a účin-
nost právního předpisu vyhlášeného postupem podle
odstavce 4.

§ 3

Informování o vyhlášení právního předpisu

(1) Správce o vyhlášení právního předpisu ve
Sbírce právních předpisů vyrozumí územní samo-
správný celek nebo správní úřad, který právní před-
pis vydal. Správce vyznačí ve Sbírce právních před-
pisů datum a čas vyhlášení právního předpisu.

(2) Územní samosprávný celek nebo správní
úřad, který právní předpis vydal, zveřejní oznáme-
ní o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních
předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů
ode dne, kdy byl o vyhlášení správcem vyrozuměn
podle odstavce 1. V oznámení územní samosprávný
celek nebo správní úřad uvede označení právního
předpisu, datum a čas vyhlášení právního předpisu
ve Sbírce právních předpisů a zveřejněná metadata.

(3) Oznámení o vyhlášení nařízení obce s rozší-
řenou působností zveřejní též obce ve správním ob-
vodu obce s rozšířenou působností na úředních
deskách obecních úřadů po dobu alespoň 15 dnů;
bylo-li nařízení vyhlášeno postupem podle § 2
odst. 4, zveřejní úplný text tohoto nařízení.

§ 4

Platnost a účinnost právního předpisu

(1) Právní předpis územního samosprávného
celku a právní předpis správního úřadu nabývají
platnosti jejich vyhlášením podle § 2.

(2) Pokud není stanovena účinnost pozdější,
nabývá právní předpis územního samosprávného
celku a právní předpis správního úřadu účinnosti
počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho
vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze
výjimečně stanovit dřívější počátek jejich účinnosti,
nejdříve však počátkem dne následujícího po dni je-
jich vyhlášení; je-li pro to důvod spočívající v ohro-
žení života, zdraví, majetku nebo životního pro-

středí, lze stanovit, že právní předpis nabude účin-
nosti vyhlášením.

(3) Je-li v právním předpisu územního samo-
správného celku nebo v právním předpisu správního
úřadu stanoven den nabytí účinnosti, který před-
chází dni jeho vyhlášení, nabývá právní předpis účin-
nosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni
jeho vyhlášení.

§ 5

Opravy nesprávností

(1) Za úplnost a správnost obsahu právního
předpisu vyhlášeného ve Sbírce právních předpisů
a jeho metadat odpovídá územní samosprávný celek
nebo správní úřad, který právní předpis vydal. Pro-
vede-li správce opravu metadat podle odstavce 2, od-
povídá za jejich správnost.

(2) Zjistí-li územní samosprávný celek nebo
správní úřad, který právní předpis vydal, rozdíl mezi
textem právního předpisu vyhlášeným ve Sbírce
právních předpisů a textem tohoto předpisu, který
byl schválen příslušným orgánem územního samo-
správného celku nebo správním úřadem, nebo ne-
správnost v metadatech, provede jejich opravu; po-
stupuje přitom obdobně podle § 2 odst. 2 a 3. V pří-
padě zjevné nesprávnosti může metadata vyhláše-
ných právních předpisů opravit správce. Původní
text opraveného právního předpisu nebo metadat zů-
stává ve Sbírce právních předpisů uchován. O opravě
provedené správcem vyrozumí správce územní
samosprávný celek nebo správní úřad, který právní
předpis vydal.

(3) Zjistí-li územní samosprávný celek nebo
správní úřad, který právní předpis vydal, že postu-
pem podle § 2 došlo ke zveřejnění právního předpisu
v jiném než otevřeném, popřípadě strojově čitelném
formátu, provede opravu zveřejněním právního
předpisu v otevřeném a strojově čitelném formátu;
postupuje přitom obdobně podle § 2 odst. 2 a 3.
Zjistí-li tuto skutečnost správce, vyzve územní
samosprávný celek nebo správní úřad k provedení
opravy podle věty první.

(4) Zjistí-li územní samosprávný celek nebo
správní úřad, který právní předpis vydal, že postu-
pem podle § 2 došlo ke zveřejnění dokumentu, který
není právním předpisem, požádá správce o výmaz
tohoto dokumentu ze Sbírky právních předpisů.
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Zjistí-li tuto skutečnost správce, upozorní na ni
územní samosprávný celek nebo správní úřad.

(5) Provedení opravy podle odstavců 2 a 3
nemá vliv na vyhlášení právního předpisu ve Sbírce
právních předpisů.

(6) Pro opravu nesprávností právního předpisu,
který byl vyhlášen postupem podle § 2 odst. 4, se
použijí obdobně odstavce 1 až 5.

§ 6

Číslování právních předpisů

Právní předpisy územního samosprávného
celku a právní předpisy správního úřadu se označují
arabskými čísly v souvislé řadě. Pro právní předpisy
každého územního samosprávného celku a správního
úřadu se vede samostatná číselná řada. Číselná řada
se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku.

§ 7

Nahlížení do Sbírky právních předpisů

Územní samosprávný celek umožní v úředních
hodinách bezplatně nahlížet do Sbírky právních
předpisů v elektronické podobě.

§ 8

Zveřejňování aktů ve Sbírce právních předpisů

(1) Ve Sbírce právních předpisů se zveřejní

a) rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zru-
šení právního předpisu územního samospráv-
ného celku nebo právního předpisu správního
úřadu nebo jejich jednotlivých ustanovení,

b) rozhodnutí Ministerstva vnitra, krajského úřadu
nebo věcně příslušného ministerstva nebo ji-
ného ústředního správního úřadu o pozastavení
účinnosti právního předpisu územního samo-
správného celku,

c) rozhodnutí o podaném rozkladu proti rozhod-
nutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti

právního předpisu územního samosprávného
celku,

d) rozhodnutí Ministerstva vnitra, krajského úřadu
nebo věcně příslušného ministerstva nebo ji-
ného ústředního správního úřadu o zrušení po-
zastavení účinnosti právního předpisu územ-
ního samosprávného celku a

e) sdělení Ministerstva vnitra, krajského úřadu
nebo věcně příslušného ministerstva nebo ji-
ného ústředního správního úřadu o pozbytí
platnosti jejich rozhodnutí o pozastavení účin-
nosti právního předpisu územního samospráv-
ného celku.

(2) Ve Sbírce právních předpisů se dále zveřejní

a) sdělení kraje o počtu členů zastupitelstva kraje,
který má být zvolen1),

b) rozhodnutí o stavu nebezpečí podle krizového
zákona2),

c) smlouva, na základě které bylo podle zákona
o ochraně přírody a krajiny3) území prohlášeno
za chráněné, a

d) usnesení zastupitelstva kraje o vyhlášení kraj-
ského referenda nebo o tom, že krajské referen-
dum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze
krajské referendum konat4).

(3) Zveřejnění aktů zajistí správce. Orgán, který
zveřejňovaný akt vydal, zašle neprodleně jeho text
v otevřeném a strojově čitelném formátu prostřed-
nictvím elektronického formuláře do datové
schránky zřízené správcem pro tento účel. Správce
uveřejní elektronický formulář na portálu veřejné
správy.

(4) Za úplnost a správnost obsahu aktů zveřej-
ňovaných ve Sbírce právních předpisů odpovídá ten,
kdo je správci zaslal.

(5) Zjistí-li ten, kdo akt zaslal ke zveřejnění,
rozdíl mezi textem aktu zveřejněným ve Sbírce práv-
ních předpisů a skutečným obsahem aktu, provede
jeho opravu; postupuje přitom obdobně podle od-
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1) § 31 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2) § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších

předpisů.
3) § 39 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 13 odst. 2 a § 14 zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů.



stavce 3. Původní text aktu zůstává ve Sbírce práv-
ních předpisů uchován.

§ 9

Přechodná ustanovení

(1) Územní samosprávné celky a správní úřady
jsou povinny platné a účinné právní předpisy, které
se vyhlašují podle tohoto zákona a které byly těmito
územními samosprávnými celky nebo správními
úřady vydány přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, zveřejnit ve Sbírce právních předpisů spolu
s jejich metadaty nejpozději do 3 let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

(2) Na právní předpisy vydané přede dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona se nevztahuje povin-
nost zveřejnit právní předpis ve Sbírce právních
předpisů v otevřeném a strojově čitelném formátu.

(3) Právní předpisy uvedené v odstavci 1, které
nebyly zveřejněny ve Sbírce právních předpisů podle
odstavce 1, pozbývají platnosti uplynutím lhůty uve-
dené v odstavci 1.

(4) Povinnost zveřejnit platné a účinné právní
předpisy ve Sbírce právních předpisů se nevztahuje
na právní předpisy, které byly vydány zaniklými
správními úřady.

(5) Obecně závazné vyhlášky, jimiž byla vyme-
zena závazná část územně plánovací dokumentace
sídelního útvaru nebo zóny, územního plánu obce
nebo regulačního plánu, vydané přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, které se podle stavebního
zákona považují za opatření obecné povahy, se ve
Sbírce právních předpisů nezveřejňují.

(6) Akty uvedené v § 8 odst. 2, které jsou ke
dni nabytí účinnosti tohoto zákona platné, se zve-
řejní ve Sbírce právních předpisů do 3 let ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 8
odst. 3 až 5 se použije obdobně.

§ 10

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Sbírka zákonů č. 35 / 2021Strana 416 Částka 17



36

ZÁKON

ze dne 19. ledna 2021,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů
územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

Čl. I

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/
/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/
/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/
/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/
/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/
/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/
/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/
/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/
/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/
/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 349/
/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb., zákona č. 350/
/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 175/
/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 15/
/2015 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 319/
/2016 Sb., zákona č. 123/2017 Sb., zákona č. 183/
/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/
/2019 Sb. a zákona č. 403/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 77a odst. 4 písm. f) se slova „Věstníku
právních předpisů kraje území, která jsou smluvně
chráněná“ nahrazují slovy „Sbírce právních předpisů
územních samosprávných celků a některých správ-
ních úřadů54) smlouvy, na základě kterých byla
území prohlášena za chráněná“.

Poznámka pod čarou č. 54 zní:

„54) Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územ-
ních samosprávných celků a některých správních
úřadů.“.

2. V § 78 odstavec 7 zní:

„(7) Návrh nařízení Agentura projednává s ob-
cemi, jejichž územních obvodů se týká. Způsob vy-
hlášení nařízení Agentury a podmínky nabytí jeho
platnosti a účinnosti stanoví zákon o Sbírce právních
předpisů územních samosprávných celků a některých
správních úřadů54). Dozor nad vydáváním a obsahem
nařízení Agentury vykonává Ministerstvo životního
prostředí. Odporuje-li nařízení Agentury zákonu
nebo jinému právnímu předpisu, vyzve Ministerstvo
životního prostředí Agenturu ke zjednání nápravy.“.

3. V § 79 se odstavec 6 zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o dani z nemovitých věcí

Čl. II

V zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých
věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/
/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000
Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb.,
zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zá-
kona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 30/2011 Sb., zákona č. 212/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 350/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 23/2015
Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb.,
zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 283/2020 Sb. a zá-
kona č. 299/2020 Sb., § 16a zní:
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„§ 16a

Obecně závazná vyhláška vydaná pro účely
daně z nemovité věci, s výjimkou vyhlášky vydané
podle § 17a, musí nabýt platnosti nejpozději do
1. října zdaňovacího období a účinnosti nejpozději
do 1. ledna bezprostředně následujícího zdaňovacího
období; má-li vyhláška zpětnou účinnost, je ne-
platná.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o oceňování majetku

Čl. III

V § 10 odst. 6 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňo-
vání majetku a o změně některých zákonů (zákon
o oceňování majetku), ve znění zákona č. 237/2020
Sb., se věta druhá zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona
o svobodném přístupu k informacím

Čl. IV

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zá-
kona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona
č. 110/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 123/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zá-
kona č. 222/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 301/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona
č. 205/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona
č. 12/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Povinné subjekty jsou ve svém sídle po-
vinny v úředních hodinách zpřístupnit
a) seznamy hlavních dokumentů, zejména kon-

cepční, strategické a programové povahy, které
mohou být poskytnuty podle tohoto zákona
včetně případných návrhů licenčních smluv po-
dle § 14a,

b) postup, který musí povinný subjekt podle § 2
odst. 1 dodržovat při vyřizování podání nebo

podnětů, zveřejněný Ministerstvem vnitra na
portálu veřejné správy v podobě popisu úkonů
orgánu veřejné moci vedeného v základním re-
gistru agend, orgánů veřejné moci, soukromo-
právních uživatelů údajů a některých práv a po-
vinností,

a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a poří-
dit si opis, výpis nebo kopii.“.

2. V § 5 odst. 4 se věta třetí zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna veterinárního zákona

Čl. V

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veteri-
nární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona
č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona
č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 264/2014 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 225/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona
č. 368/2019 Sb. a zákona č. 238/2020 Sb., se mění
takto:

1. Za § 75 se vkládá nový § 75a, který včetně
poznámky pod čarou č. 77 zní:

„§ 75a

(1) Právní předpis Státní veterinární správy
o mimořádných veterinárních opatřeních se označuje
názvem nařízení Státní veterinární správy. Způsob
vyhlášení nařízení Státní veterinární správy a pod-
mínky nabytí jeho platnosti a účinnosti stanoví zá-
kon o Sbírce právních předpisů územních samo-
správných celků a některých správních úřadů77).

(2) Nařízení Státní veterinární správy, které se
týká územního obvodu kraje nebo jeho části pře-
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sahující územní obvod obce, se vyvěsí na úřední
desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, je-
jichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí
být každému přístupné u krajské veterinární správy,
krajského úřadu a u všech obecních úřadů, jejichž
území se týká.

(3) Nařízení Státní veterinární správy, které má
celostátní povahu nebo se týká územních obvodů
více krajů, se vyvěsí na úředních deskách minister-
stva a krajských úřadů, jejichž území se týká, na
dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se neprodleně
na internetových stránkách Státní veterinární správy.
Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy
podle věty první ukládány povinnosti i jiným sub-
jektům, než jsou chovatelé hospodářských zvířat,
zveřejňuje se nařízení také v celostátním rozhlaso-
vém nebo televizním vysílání. Provozovatel rozhla-
sového nebo televizního vysílání je povinen umožnit
bezplatně zástupci Státní veterinární správy zveřej-
nění těchto opatření, jejich změny nebo ukončení
ihned, jakmile byl o to požádán.

(4) Pro ukončení nařízených mimořádných ve-
terinárních opatření podle § 17 odst. 1, popřípadě
pro změnu nebo ukončení některých z nich ještě
před jejich ukončením podle § 17 odst. 1 se použijí
přiměřeně odstavce 2 a 3.

77) Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územ-
ních samosprávných celků a některých správních
úřadů.“.

2. V § 76 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

ČÁST ŠESTÁ

Změna obecního zřízení

Čl. VI

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona
č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona
č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona
č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona
č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona

č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona
č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 72/2012 Sb., zákona
č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona
č. 257/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona
č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 257/2017 Sb., zákona
č. 175/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb. a zákona
č. 263/2019 Sb., se mění takto:

1. § 12 včetně poznámky pod čarou č. 57 zní:

„§ 12

Způsob vyhlášení obecně závazných vyhlášek
a nařízení obce (dále jen „právní předpis obce“)
a podmínky nabytí platnosti a účinnosti právních
předpisů obce stanoví zákon o Sbírce právních před-
pisů územních samosprávných celků a některých
správních úřadů57).

57) Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územ-
ních samosprávných celků a některých správních
úřadů.“.

2. V § 65 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Rozhodnutí krajského úřadu podle odstavce 1 se
zveřejní v rejstříku převodů agend orgánů veřejné
moci58).“.

Poznámka pod čarou č. 58 zní:

„58) § 52d zákona č. 111/2009 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů.“.

3. V § 66b odst. 2 větě poslední se slova „ve
Věstníku právních předpisů kraje“ nahrazují slovy
„v rejstříku převodů agend orgánů veřejné moci58)“.

4. V § 66b odst. 4 větě druhé se slova „uveřejní
ve Věstníku právních předpisů kraje“ nahrazují
slovy „zveřejní v rejstříku převodů agend orgánů ve-
řejné moci58)“.

5. V § 66c odst. 2 větě druhé se slova „ve Věst-
níku právních předpisů kraje“ nahrazují slovy „v rej-
stříku převodů agend orgánů veřejné moci58)“.

6. V § 128 odstavec 1 zní:
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„(1) Obec vyvěsí neprodleně na úřední desce
obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů ode dne
jeho doručení rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje
usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce
v samostatné působnosti.“.

7. V § 128 odst. 2 se za slova „15 dnů“ vkládají
slova „ode dne jeho doručení“.

8. V § 128 odst. 5 se za slova „magistrátu
v“ vkládají slova „§ 127 a“.

ČÁST SEDMÁ

Změna krajského zřízení

Čl. VII

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zří-
zení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona
č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona
č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb.,
zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zá-
kona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 118/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona
č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 257/2017 Sb., zákona
č. 32/2019 Sb. a zákona č. 263/2019 Sb., se mění
takto:

1. § 8 včetně poznámky pod čarou č. 37 zní:

„§ 8

(1) Obecně závazné vyhlášky kraje musí být
v souladu se zákony a nařízení kraje musí být v sou-
ladu se zákony a právními předpisy vydanými vlá-
dou a ústředními správními úřady.

(2) Způsob vyhlášení obecně závazných vyhlá-
šek a nařízení kraje (dále jen „právní předpis kraje“)
a podmínky nabytí platnosti a účinnosti právních

předpisů kraje stanoví zákon o Sbírce právních před-
pisů územních samosprávných celků a některých
správních úřadů37).

37) Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územ-
ních samosprávných celků a některých správních
úřadů.“.

2. V § 18 odst. 1 větě první se slovo „desce,2)“
nahrazuje slovy „desce2) krajského úřadu (dále jen
„úřední deska“),“.

3. V § 29 odst. 2 větě poslední se slovo „minis-
terstvem“ nahrazuje slovy „Ministerstvem vnitra
(dále jen „ministerstvo“)“.

4. V § 31 odst. 3 se slovo „Věstníku“ nahrazuje
slovy „Sbírce právních předpisů územních samo-
správných celků a některých správních úřadů“.

5. V § 85 odstavec 1 zní:

„(1) Kraj vyvěsí neprodleně na úřední desce po
dobu nejméně 15 dnů ode dne jeho doručení roz-
hodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhod-
nutí nebo jiné opatření orgánu kraje v samostatné
působnosti.“.

6. V § 85 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstav-
ce 2 až 4.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. VIII

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001
Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb.,
zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zá-
kona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona
č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona
č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona
č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
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č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona
č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona
č. 257/2017 Sb., zákona č. 32/2019 Sb. a zákona
č. 263/2019 Sb., se mění takto:

1. § 45 včetně poznámky pod čarou č. 40 zní:

„§ 45

Způsob vyhlášení obecně závazných vyhlášek
a nařízení hlavního města Prahy (dále jen „právní
předpis hlavního města Prahy“) a podmínky nabytí
platnosti a účinnosti právních předpisů hlavního
města Prahy stanoví zákon o Sbírce právních před-
pisů územních samosprávných celků a některých
správních úřadů40).

40) Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územ-
ních samosprávných celků a některých správních
úřadů.“.

2. V § 110 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Postup Magistrátu podle odstavců 1 až 4 je
výkonem přenesené působnosti.“.

3. Na konci § 111 se doplňuje věta „Postup
Magistrátu je výkonem přenesené působnosti.“.

4. V § 112 odstavec 1 zní:

„(1) Hlavní město Praha vyvěsí neprodleně na
úřední desce Magistrátu po dobu nejméně 15 dnů
ode dne jeho doručení rozhodnutí soudu, kterým
se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření
orgánu hlavního města Prahy v samostatné působ-
nosti.“.

5. V § 112 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako od-
stavce 2 až 6.

6. V § 112 odst. 2 se za slova „15 dnů“ vkládají
slova „ode dne jeho doručení“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna krizového zákona

Čl. IX

V § 3 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 430/2010
Sb., se věta první nahrazuje větou „Rozhodnutí
o stavu nebezpečí se vyhlašuje ve Sbírce právních
předpisů územních samosprávných celků a některých
správních úřadů5).“.

Poznámka pod čarou č. 5 zní:

„5) Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územ-
ních samosprávných celků a některých správních
úřadů.“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů

Čl. X

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/
/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/
/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/
/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/
/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/
/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/
/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/
/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/
/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/
/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/
/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/
/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/
/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/
/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/
/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/
/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/
/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/
/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/
/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/
/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/
/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/
/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/
/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 243/
/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/
/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/
/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 225/
/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 205/
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/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb. a zákona č. 403/
/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 85 odstavec 3 včetně poznámky pod ča-
rou č. 92 zní:

„(3) Právní předpisy podle odstavce 1 se ozna-
čují názvem nařízení krajské hygienické stanice.
Způsob vyhlášení nařízení krajské hygienické stanice
a podmínky nabytí jeho platnosti a účinnosti stanoví
zákon o Sbírce právních předpisů územních samo-
správných celků a některých správních úřadů92). Na-
řízení krajské hygienické stanice jsou povinny vyvě-
sit na své úřední desce obce určené v nařízení.

92) Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územ-
ních samosprávných celků a některých správních
úřadů.“.

2. V § 85 se odstavec 4 zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů

Čl. XI

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zá-
kona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 490/2009 Sb., zákona č. 102/2010 Sb., zákona
č. 245/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 199/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona
č. 299/2017 Sb. a zákona č. 369/2019 Sb., se mění
takto:

1. V § 76 odst. 2 úvodní části ustanovení se věty
třetí a čtvrtá nahrazují větami „Způsob vyhlášení na-
řízení Ústavu a podmínky nabytí jeho platnosti
a účinnosti stanoví zákon o Sbírce právních předpisů
územních samosprávných celků a některých správ-
ních úřadů104). Nařízení Ústavu se neprodleně zve-
řejní též na internetových stránkách Ústavu, popří-
padě též v regionálním nebo celostátním tisku
a v rozhlasovém nebo televizním vysílání.“.

Poznámka pod čarou č. 104 zní:

„5) Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územ-
ních samosprávných celků a některých správních úřadů.“.

2. V § 76 odst. 2 úvodní části ustanovení větě
páté se slovo „vyhlášení“ nahrazuje slovem „zveřej-
nění“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o základních registrech

Čl. XII

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění zákona č. 100/2010 Sb., zákona č. 424/2010
Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zá-
kona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 456/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona
č. 251/2017 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona
č. 279/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb., zákona
č. 33/2020 Sb., zákona č. 47/2020 Sb. a zákona
č. 51/2020 Sb., se mění takto:

1. § 52d včetně nadpisu zní:

„§ 52d

Rejstřík převodů agend orgánů veřejné moci

(1) Ministerstvo vnitra vede v informačním sy-
stému registru práv a povinností rejstřík převodů
agend orgánů veřejné moci. V rejstříku převodů
agend orgánů veřejné moci jsou vedeny dokumenty
obsahující úkon nebo právní jednání o převedení vý-
konu agendy orgánu veřejné moci nebo její části na
jiný orgán veřejné moci, kterými jsou

a) veřejnoprávní smlouva a úkon nebo právní jed-
nání vedoucí k její změně nebo k pozbytí její
platnosti,

b) dohoda mezi organizačními složkami státu
a úkon nebo právní jednání vedoucí k její změně
nebo k pozbytí její platnosti,

c) rozhodnutí orgánu veřejné moci a úkon vedoucí
k jeho změně nebo k pozbytí jeho právních
účinků,

d) pravomocné rozhodnutí orgánu veřejné moci
o přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy
podle písmene a) nebo dohody mezi organizač-
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ními složkami státu podle písmene b) s právními
předpisy a

e) pravomocné rozhodnutí orgánu veřejné moci
o odvolání proti rozhodnutí podle písmene d).

(2) Orgán veřejné moci, který vydal rozhodnutí
podle odstavce 1 písm. c) až e), strana veřejnoprávní
smlouvy podle odstavce 1 písm. a) nebo strana do-
hody mezi organizačními složkami státu podle od-
stavce 1 písm. b) oznámí neprodleně učinění úkonu
nebo právního jednání obsažených v dokumentu po-
dle odstavce 1 Ministerstvu vnitra v elektronické po-
době ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zve-
řejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Oznámení podle odstavce 2 obsahuje

a) identifikátor orgánu veřejné moci, který činí
oznámení,

b) identifikátor orgánu veřejné moci, jehož výkon
agendy nebo její části se na základě úkonu nebo
právního jednání obsažených v dokumentu po-
dle odstavce 1 převádí na jiný orgán veřejné
moci,

c) identifikátor orgánu veřejné moci, na který se
výkon agendy nebo její části na základě úkonu
nebo právního jednání obsažených v dokumentu
podle odstavce 1 převádí,

d) identifikátor orgánu veřejné moci, který úkon
nebo právní jednání obsažené v dokumentu po-
dle odstavce 1 schválil,

e) dobu trvání převodu výkonu agendy orgánu ve-
řejné moci nebo její části na jiný orgán veřejné
moci na základě úkonu nebo právního jednání
obsažených v dokumentu podle odstavce 1,

f) identifikátor dokumentu podle odstavce 1 ob-
sahujícího měněný úkon nebo právní jednání,
pokud úkon nebo právní jednání obsažené
v tomto dokumentu mění úkon nebo právní
jednání obsažené v tomto dokumentu,

g) identifikátor dokumentu podle odstavce 1 ob-
sahujícího úkon, který pozbývá právních
účinků, nebo právní jednání, které pozbývá
platnosti, pokud úkon nebo právní jednání ob-
sažené v tomto dokumentu ruší právní účinky
úkonu nebo platnost právního jednání obsaže-
ných v tomto dokumentu,

h) typ úkonu nebo právního jednání obsažených
v dokumentu podle odstavce 1 a

i) text dokumentu podle odstavce 1 v otevřeném
a strojově čitelném formátu.

(4) Ministerstvo vnitra na základě oznámení
podle odstavce 2 zapíše dokument podle odstavce 1
do rejstříku převodů agend orgánů veřejné moci
a přidělí dokumentu jednoznačný identifikátor,
který zapíše do rejstříku převodů agend orgánů ve-
řejné moci.“.

2. Za § 52d se vkládá nový § 52e, který včetně
nadpisu zní:

„§ 52e

Využívání údajů z jiných informačních systémů
veřejné správy při správě nebo užívání registru

práv a povinností

(1) Ministerstvo vnitra, ohlašovatel agendy,
orgán veřejné moci podle § 52 odst. 4 a orgán pří-
slušný podle § 52b odst. 2 za účelem správy a užívání
registru práv a povinností využívají z registru oby-
vatel referenční údaje

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na
kterou mají být doručovány písemnosti podle
jiného právního předpisu,

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 prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, a

f) státní občanství.

(2) Ministerstvo vnitra, ohlašovatel agendy,
orgán veřejné moci podle § 52 odst. 4 a orgán pří-
slušný podle § 52b odst. 2 za účelem správy a užívání
registru práv a povinností využívají z agendového
informačního systému evidence obyvatel údaje
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení,

b) datum, místo a okres narození; u občana, který
se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se
narodil,

c) rodné číslo,

d) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

e) adresa místa trvalého pobytu, případně též
adresa, na kterou mají být doručovány písem-
nosti podle jiného právního předpisu,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, datum, místo a stát, na
jehož území k úmrtí došlo, a

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého ne-
přežil.

(3) Ministerstvo vnitra, ohlašovatel agendy,
orgán veřejné moci podle § 52 odst. 4 a orgán pří-
slušný podle § 52b odst. 2 za účelem správy a užívání
registru práv a povinností využívají z agendového
informačního systému cizinců tyto údaje

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

b) datum, místo a okres narození; u cizince, který
se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se
narodil,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) druh a adresa místa pobytu,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, stát, na jehož území
k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, a

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého ne-
přežil.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v registru obyvatel, se využijí z agendového
informačního systému evidence obyvatel nebo agen-
dového informačního systému cizinců, pouze pokud
jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrét-

ním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

3. § 52e se zrušuje.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o krajském referendu
a o změně některých zákonů

Čl. XIII

Zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu
a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 142/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb. a zákona
č. 38/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 2 větě první se slova „uveřejní ve
Věstníku právních předpisů kraje“ nahrazují slovy
„zveřejní ve Sbírce právních předpisů územních
samosprávných celků a některých správních
úřadů21)“.

Poznámka pod čarou č. 21 zní:

„21) Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územ-
ních samosprávných celků a některých správních
úřadů.“.

2. V § 14 větě třetí se slovo „uveřejnění“ na-
hrazuje slovem „zveřejnění“ a slova „Věstníku práv-
ních předpisů kraje“ se nahrazují slovy „Sbírce práv-
ních předpisů územních samosprávných celků a ně-
kterých správních úřadů“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o hazardních hrách

Čl. XIV

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve
znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 251/2017
Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 364/2019
Sb., se mění takto:

1. V § 12 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

2. V § 16 odst. 1 větě poslední se slovo „minis-
terstvo“ nahrazuje slovy „Ministerstvo financí (dále
jen „ministerstvo“)“.
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ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o právu na digitální služby

Čl. XV

V zákonu č. 12/2020 Sb., o právu na digitální
služby a o změně některých zákonů, se v § 22 bod 91
zrušuje.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XVI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022, s výjimkou částí druhé a třetí, které nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2024, a s výjimkou části
dvanácté čl. XII bodu 3, který nabývá účinnosti
dnem 1. února 2022.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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37

ZÁKON

ze dne 19. ledna 2021

o evidenci skutečných majitelů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a upravuje

a) vedení evidence skutečných majitelů a

b) některá práva a povinnosti vznikající v souvis-
losti se zjišťováním skutečného majitele a zápi-
sem údajů o něm do evidence skutečných maji-
telů.

§ 2

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) zahraničním svěřenským fondem svěřenský
fond nebo jemu strukturou nebo funkcemi po-
dobné zařízení řídící se právem jiného státu,

b) právním uspořádáním svěřenský fond nebo za-
hraniční svěřenský fond,

c) koncovým příjemcem osoba, která může mít
přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné oso-
by nebo právního uspořádání podstatnou část
z celkového majetkového prospěchu tvořeného
při činnosti nebo likvidaci právnické osoby
nebo tvořeného při správě nebo zániku práv-
ního uspořádání (dále jen „prospěch“), a tento
prospěch dále nepředává,

d) osobou s koncovým vlivem osoba, která může
bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplat-

ňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo
na správu právního uspořádání,

e) skutečným majitelem každá fyzická osoba,
která je koncovým příjemcem nebo osobou
s koncovým vlivem,

f) strukturou vztahů vztahy, kterými koncový
příjemce může nepřímo získávat prospěch nebo
kterými osoba s koncovým vlivem může ne-
přímo uplatňovat svůj vliv, včetně vlastnické
a řídicí struktury,

g) řetězením možnost nepřímého získávání pro-
spěchu nebo možnost nepřímého uplatňování
koncového vlivu prostřednictvím na sebe po-
stupně navázaných osob nebo právních uspořá-
dání nebo na sebe postupně navazujících
vztahů,

h) větvením možnost získávání prospěchu nebo
možnost uplatňování koncového vlivu pro-
střednictvím více jednotlivých řetězení,

i) osobou ve vrcholném vedení každá fyzická
osoba, která zajišťuje každodenní nebo pravi-
delné řízení výkonu činností právnické osoby,
jako je obchodní vedení, a při tom je

1. členem statutárního orgánu právnické osoby
nebo osobou v obdobném postavení nebo
zastupuje právnickou osobu v tomto orgánu,
nebo

2. přímo podřízena statutárnímu orgánu práv-
nické osoby nebo jeho členovi,

j) evidující osobou právnická osoba, která má sku-
tečného majitele, nebo svěřenský správce nebo
osoba v obdobném postavení u zahraničního
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svěřenského fondu (dále jen „svěřenský
správce“) právního uspořádání,

k) platnými údaji údaje o skutečném majiteli v evi-
denci skutečných majitelů, které nebyly vyma-
zány bez náhrady nebo s nahrazením novými
údaji,

l) zápisem provedení

1. prvního zápisu údajů o skutečném majiteli
do evidence skutečných majitelů, nebo

2. výmazu platných údajů bez náhrady nebo
s nahrazením novými údaji,

m) automatickým průpisem průpis údajů nebo je-
jich výmaz bez náhrady nebo s nahrazením no-
vými údaji, vedených ve veřejném rejstříku po-
dle zákona upravujícího veřejné rejstříky práv-
nických a fyzických osob a evidenci svěřen-
ských fondů (dále jen „veřejný rejstřík“),
v evidenci svěřenských fondů podle téhož zá-
kona (dále jen „evidence svěřenských fondů“)
nebo v základním registru, do evidence skuteč-
ných majitelů bez řízení prostřednictvím pro-
pojení informačních systémů veřejné správy,

n) nesrovnalostí stav, kdy platné údaje nebo údaje,
které byly z evidence skutečných majitelů vy-
mazány bez náhrady nebo s nahrazením no-
vými údaji, neodpovídají nebo neodpovídaly
skutečnému stavu, nebo stav, kdy v evidenci
skutečných majitelů nejsou zapsány žádné
údaje.

§ 3

(1) Koncovým příjemcem právnické osoby je
každá osoba, která může přímo nebo nepřímo zís-
kávat více než 25 % z celkového majetkového pro-
spěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci práv-
nické osoby, a tento prospěch dále nepředává; má
se za to, že prospěch předáván není.

(2) Koncovým příjemcem obchodní korporace
je každá osoba, která má přímo nebo nepřímo právo
na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo
likvidačním zůstatku obchodní korporace (dále jen
„podíl na prospěchu“) větší než 25 %, a tento podíl
na prospěchu dále nepředává; má se za to, že podíl na
prospěchu předáván není.

(3) Pro účely výpočtu výše nepřímého podílu
na prospěchu se v případě

a) řetězení podíly na prospěchu, na které mají

právo navázané osoby nebo právní uspořádání,
násobí a

b) větvení součiny podílů na prospěchu z jednotli-
vých řetězení sčítají.

§ 4

(1) Osoba s koncovým vlivem v obchodní kor-
poraci je každá fyzická osoba, která je ovládající
osobou podle zákona upravujícího právní poměry
obchodních korporací.

(2) Má se za to, že osobou s koncovým vlivem
v jiné než obchodní korporaci a v bytovém nebo
sociálním družstvu je každá fyzická osoba, která je
členem jejich statutárního orgánu.

(3) Na to, že fyzická osoba je osobou s konco-
vým vlivem v korporaci, ukazuje její přímý nebo
nepřímý podíl na hlasovacích právech, který vý-
znamně převyšuje podíly na hlasovacích právech
ostatních osob, zejména je-li větší než 25 %.

(4) Pro účely výpočtu výše nepřímého podílu
na hlasovacích právech se v případě

a) řetězení podíly na hlasovacích právech, které
mají navázané osoby nebo právní uspořádání,
násobí, přičemž, s výjimkou podílu na hlasova-
cích právech v korporaci, která je předmětem
výpočtu, se jako

1. 100% počítají podíly na hlasovacích právech
zakládající domněnku ovládání podle záko-
na upravujícího právní poměry obchodních
korporací a

2. 0% počítají podíly neuvedené v bodě 1,

b) větvení součiny podílů na hlasovacích právech
z jednotlivých řetězení sčítají.

§ 5

(1) Platí, že každá osoba ve vrcholném vedení
korporace je jejím skutečným majitelem,

a) nelze-li žádného skutečného majitele určit ani
při vynaložení veškerého úsilí, které lze po evi-
dující osobě rozumně požadovat, nebo

b) je-li osobou s koncovým vlivem v korporaci
právnická osoba, která nemá skutečného maji-
tele podle § 7.

(2) Je-li osobou s koncovým vlivem v korporaci
právnická osoba, která nemá skutečného majitele po-
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dle § 7, a zároveň je koncovým příjemcem korporace
jiná osoba, platí, že skutečnými majiteli korporace
jsou každá osoba ve vrcholném vedení této korpo-
race a každá fyzická osoba, která je jejím koncovým
příjemcem.

(3) Je-li osobou s koncovým vlivem právnická
osoba, jejíž skutečný majitel je určen podle od-
stavce 1 nebo 2, platí, že každá osoba v jejím vrchol-
ném vedení je také skutečným majitelem všech kor-
porací v jí podřízené struktuře vztahů.

§ 6

(1) Platí, že skutečným majitelem fundace je
vždy také každá fyzická osoba,

a) která je jejím zakladatelem,

b) která je členem její správní nebo dozorčí rady
nebo jejím revizorem nebo osobou v obdobném
postavení nebo

c) v jejíž osobní podpoře spočívá podle zakladatel-
ského právního jednání fundace její účel.

(2) Platí, že skutečným majitelem ústavu nebo
obecně prospěšné společnosti je vždy také každá fy-
zická osoba, která je jejich

a) zakladatelem nebo

b) ředitelem nebo členem jeho správní nebo do-
zorčí rady nebo osobou v obdobném postavení.

(3) Platí, že skutečným majitelem právního
uspořádání je vždy také každá fyzická osoba, která je

a) jeho zakladatelem,

b) jeho svěřenským správcem,

c) oprávněná k výkonu dohledu nad správou práv-
ního uspořádání a která může jmenovat nebo
odvolat svěřenského správce nebo obmyšle-
ného,

d) jeho obmyšleným nebo

e) z okruhu osob, v jejichž hlavním zájmu bylo
právní uspořádání zřízeno nebo je spravováno,
není-li obmyšlený.

(4) Je-li ve funkci podle odstavců 1 až 3 práv-
nická osoba, platí, že skutečným majitelem funda-
ce, ústavu, obecně prospěšné společnosti nebo práv-
ního uspořádání je skutečný majitel této právnické
osoby.

§ 7

Platí, že skutečného majitele nemají

a) stát a územní samosprávný celek,

b) dobrovolný svazek obcí,

c) státní příspěvková organizace a příspěvková
organizace územního samosprávného celku,

d) školská právnická osoba zřízená státem, územ-
ním samosprávným celkem nebo dobrovolným
svazkem obcí,

e) veřejná výzkumná instituce,

f) právnická osoba zřízená zákonem nebo mezi-
národní smlouvou,

g) státní podnik a národní podnik,

h) okresní a regionální komora nebo začleněné
společenstvo podle jiného zákona,

i) evropské seskupení pro územní spolupráci,

j) politická strana a politické hnutí,

k) církev a náboženská společnost a ostatní práv-
nické osoby podle zákona upravujícího církve
a náboženské společnosti,

l) odborová organizace a organizace zaměstnava-
telů,

m) honební společenstvo,

n) společenství vlastníků jednotek,

o) právnická osoba, ve které má přímo nebo ne-
přímo veškeré podíly na prospěchu a hlasova-
cích právech Česká republika, kraj nebo obec, a

p) obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž za-
kladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

ČÁST DRUHÁ

POVINNOSTI NĚKTERÝCH OSOB

§ 8

(1) Evidující osoba o svém skutečném majiteli
nebo o skutečném majiteli právního uspořádání zís-
kává a zaznamenává úplné, přesné a aktuální údaje
podle § 13 písm. a) až g).

(2) Evidující osoba zaznamenává také kroky
učiněné při zjišťování skutečného majitele v přípa-
dech, kdy je skutečným majitelem korporace určena
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osoba ve vrcholném vedení podle § 5 odst. 1 písm. a)
nebo § 5 odst. 3.

(3) Evidující osoba uchovává údaje podle od-
stavců 1 a 2 po dobu, po kterou je fyzická osoba
skutečným majitelem, a dále 10 let od zániku jejího
postavení skutečného majitele. Zanikla-li evidující
osoba s právním nástupcem, přechází povinnost na
něj.

(4) Evidující osoba sdělí na žádost údaje podle
odstavců 1 a 2 povinné osobě podle zákona upravu-
jícího některá opatření proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen
„povinná osoba“) nebo na pokyn Finančnímu ana-
lytickému úřadu, soudu, orgánu činnému v trestním
řízení, orgánu Finanční správy České republiky
a orgánu Celní správy České republiky.

§ 9

(1) Evidující osoba zajistí, aby platné údaje o je-
jím skutečném majiteli nebo o skutečném majiteli
právního uspořádání odpovídaly skutečnému stavu.
Návrh na zahájení řízení o zápisu podle § 20 nebo
žádost podle § 34 musí evidující osoba podat bez
zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skuteč-
nosti.

(2) Má se za to, že evidující osoba povinnost
podle odstavce 1 věty první splnila, byl-li její
skutečný majitel nebo skutečný majitel právní-
ho uspořádání automaticky propsán podle § 37
nebo 38.

(3) Platí, že evidující osoba povinnost podle od-
stavce 1 věty první splnila, je-li v evidenci skuteč-
ných majitelů zapsán skutečný majitel určený podle
§ 5 odst. 1 písm. a); to nebrání soudu odstranit ne-
srovnalost, vyšly-li v řízení o nesrovnalosti najevo
údaje, které evidující osoba nemohla zjistit ani při
vynaložení veškerého úsilí, které po ní lze rozumně
požadovat.

§ 10

Skutečný majitel, koncový příjemce, osoba
s koncovým vlivem a osoba, jejímž prostřednictvím
může koncový příjemce získávat prospěch nebo
osoba s koncovým vlivem uplatňovat svůj vliv, po-
skytnou evidující osobě ke splnění povinností podle
§ 8 odst. 1 nebo § 9 odst. 1 potřebnou součinnost,
včetně sdělení vzniku svého postavení.

ČÁST TŘETÍ

EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

HLAVA I

VEDENÍ A OBSAH EVIDENCE
SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

§ 11

(1) Evidence skutečných majitelů je informač-
ním systémem veřejné správy, jehož správcem je Mi-
nisterstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“).

(2) Evidenci skutečných majitelů vede soud,
který je příslušný k řízení o zápisu.

(3) Zápis do evidence skutečných majitelů pro-
vádí soud nebo notář.

§ 12

(1) Do evidence skutečných majitelů se zapisují
nebo automaticky propisují zákonem stanovené
údaje o skutečných majitelích právnických osob se
sídlem na území České republiky.

(2) Do evidence skutečných majitelů se dále za-
pisují nebo automaticky propisují zákonem stano-
vené údaje o skutečných majitelích právních uspořá-
dání, jejichž svěřenský správce má bydliště, sídlo
nebo pobočku
a) na území České republiky, nebo
b) mimo území některého z členských států

Evropské unie a

1. právní uspořádání je z území České re-
publiky spravováno,

2. právní uspořádání je tvořeno majetkem,
který je převážně umístěn na území České
republiky,

3. v právním uspořádání je spravována nemo-
vitá věc nacházející se na území České re-
publiky,

4. ve vztahu ke spravovanému majetku navázal
na území České republiky obchodní vztah,
nebo

5. účelu sledovaného vytvořením právního
uspořádání má být dosaženo na území České
republiky.

(3) Odstavec 2 se nepoužije, je-li u právního
uspořádání zapsán jeho skutečný majitel v evidenci
odpovídající evidenci skutečných majitelů vedené
podle práva jiného členského státu Evropské unie.
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§ 13

Do evidence skutečných majitelů se zapíše nebo
automaticky propíše

a) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také
bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, da-
tum narození, rodné číslo nebo obdobný jedi-
nečný identifikátor, byl-li přidělen, a státní ob-
čanství skutečného majitele,

b) údaj o povaze postavení skutečného majitele,

c) údaj o velikosti přímého nebo nepřímého po-
dílu skutečného majitele, zakládá-li tento podíl
jeho postavení,

d) údaj o skutečnosti zakládající postavení skuteč-
ného majitele, není-li založeno podílem,

e) popis struktury vztahů, existuje-li, včetně údajů
v rozsahu podle písmen h) a i) o právnických
osobách nebo právních uspořádáních ve struk-
tuře vztahů a jmen fyzických osob samostatně
vystupujících ve struktuře vztahů,

f) den, od kterého je fyzická osoba skutečným
majitelem,

g) den, do kterého byla fyzická osoba skutečným
majitelem,

h) jméno právnické osoby nebo označení právního
uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde,

i) identifikační číslo právnické osoby nebo práv-
ního uspořádání, o jejichž skutečného majitele
jde, bylo-li jim přiděleno,

j) den, k němuž byl zápis nebo automatický prů-
pis proveden,

k) okamžik, k němuž byly platné údaje zpřístup-
něny, a

l) poznámka o nesrovnalosti.

HLAVA II

PŘÍSTUP DO EVIDENCE
SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

§ 14

Veřejný přístup k údajům o skutečném majiteli

(1) Ministerstvo umožní komukoli na svých

internetových stránkách získat z evidence skuteč-
ných majitelů částečný výpis platných údajů

a) o skutečném majiteli právnické osoby v rozsahu

1. jména, státu bydliště, roku a měsíce narození,
státního občanství skutečného majitele,

2. údajů podle § 13 písm. b), c), f) a g) a

3. popřípadě dalších údajů podle § 13 písm. a),
k jejichž uveřejnění skutečný majitel udělil
souhlas, nebo dalších údajů, které již jsou
uveřejněny ve veřejném rejstříku a byly
automaticky propsány podle § 37 nebo 38,

b) o skutečném majiteli právního uspořádání v roz-
sahu údajů podle § 13 písm. a), k jejichž uveřej-
nění skutečný majitel udělil souhlas, nebo
údajů, které již jsou uveřejněny v evidenci svě-
řenských fondů a byly automaticky propsány
podle § 37,

c) podle § 13 písm. h) a i),

d) podle § 13 písm. d) a e), jejichž uveřejnění na-
vrhla nebo o ně žádala evidující osoba, anebo
které jsou výsledkem automatického průpisu
podle § 37 nebo 38, a

e) podle § 13 písm. j) až l), pokud se týkají údajů
podle odstavce 1 písm. a) až d).

(2) Ministerstvo umožní komukoli na svých
internetových stránkách získat potvrzení o tom, že
v evidenci skutečných majitelů není o skutečném ma-
jiteli právnické osoby nebo právního uspořádání ve-
den žádný údaj.

(3) Údaje podle odstavce 1 ministerstvo uve-
řejní také prostřednictvím systému propojení evi-
dencí zřízeného podle směrnice Evropského parla-
mentu a Rady upravující některé aspekty práva ob-
chodních společností2).

(4) Odstavce 1 a 3 se nepoužijí v případě údajů
o skutečném majiteli

a) znepřístupněných podle § 32 nebo 33 a

b) fundace, o které byly údaje ve veřejném rej-
stříku znepřístupněny veřejnosti podle § 34 zá-
kona upravujícího veřejné rejstříky právnických
a fyzických osob.

Sbírka zákonů č. 37 / 2021Strana 430 Částka 17

2) Čl. 22 odst. 1 a čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých
aspektech práva obchodních společností, v platném znění.
Čl. 31a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, v platném znění.



(5) Částečný výpis podle odstavce 1 nebo po-
tvrzení podle odstavce 2 lze získat pouze v elektro-
nické podobě.

§ 15

Přístup k některým údajům
o skutečném majiteli právního uspořádání

(1) Soud, který je příslušný k zápisu, umožní
získat z evidence skutečných majitelů částečný výpis
platných údajů v rozsahu údajů o jméně, státu
bydliště, roce a měsíci narození a státním občanství
skutečného majitele právního uspořádání a údajů
podle § 13 písm. b) až i) tomu, kdo

a) osvědčí zájem v souvislosti s předcházením
trestným činům legalizace výnosů z trestné čin-
nosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z ne-
dbalosti a jejich zdrojovým trestným činům
a trestným činům financování terorismu a pod-
pora a propagace terorismu, nebo

b) o to požádá ve vztahu k právnímu uspořádání,
jehož prostřednictvím může koncový příjemce
získávat prospěch nebo osoba s koncovým vli-
vem uplatňovat svůj vliv na zahraniční právnic-
kou osobu se sídlem mimo některý z členských
států Evropské unie.

(2) Odstavec 1 se nepoužije, jsou-li údaje o sku-
tečném majiteli znepřístupněny podle § 32.

(3) Částečný výpis podle odstavce 1 lze získat
pouze v elektronické podobě.

§ 16

Přístup ke všem údajům o skutečném majiteli

(1) Soud, který je příslušný k zápisu, umožní
získat z evidence skutečných majitelů úplný výpis
platných údajů a údajů, které byly vymazány bez
náhrady nebo s nahrazením novými údaji,

a) osobě zapsané v evidenci skutečných majitelů
jako skutečný majitel,

b) osobě, která podala návrh na zahájení řízení
o zápisu, k němuž je oprávněna podle § 26, a

c) evidující osobě.

(2) Ministerstvo umožní způsobem umožňují-
cím dálkový přístup získat z evidence skutečných
majitelů úplný výpis platných údajů a údajů, které
byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením no-
vými údaji,

a) soudu nebo insolvenčnímu správci pro účely
soudního řízení,

b) notáři pro účely zápisu,

c) orgánu činnému v trestním řízení pro účely
trestního řízení a státnímu zastupitelství také
pro účely výkonu jiné než trestní působnosti,

d) správci daně, poplatku nebo jiného obdobného
peněžitého plnění pro účely výkonu jejich
správy,

e) správnímu orgánu pro účely vedení řízení o pře-
stupku,

f) zpravodajské službě pro účely plnění úkolů po-
dle zákona upravujícího činnost zpravodaj-
ských služeb,

g) Finančnímu analytickému úřadu, České národní
bance a dalším orgánům při výkonu činností
podle zákona upravujícího některá opatření
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a finan-
cování terorismu nebo zákona upravujícího
provádění mezinárodních sankcí za účelem
udržování mezinárodního míru a bezpečnosti,
ochrany základních lidských práv a boje proti
terorismu,

h) České národní bance při výkonu dohledu nad
osobami působícími na finančním trhu a při vý-
konu činností podle zákona upravujícího
ozdravné postupy a řešení krize na finančním
trhu,

i) Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Minister-
stvu vnitra nebo zpravodajské službě pro účely
bezpečnostního řízení podle zákona upravují-
cího ochranu utajovaných informací a bezpeč-
nostní způsobilost,

j) Nejvyššímu kontrolnímu úřadu pro účely vý-
konu jeho působnosti,

k) Ministerstvu financí pro účely výkonu jeho pů-
sobnosti podle zákona upravujícího hazardní
hry,

l) Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých pro účely výkonu jeho působnosti,

m) Státnímu pozemkovému úřadu pro účely vý-
konu jeho působnosti podle právních předpisů,
na základě kterých Státní pozemkový úřad na-
kládá s majetkem státu,

n) Úřadu pro dohled nad hospodařením politic-
kých stran a politických hnutí pro účely vý-
konu jeho působnosti,
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o) povinné osobě v souvislosti s prováděním iden-
tifikace a kontroly klienta podle zákona upra-
vujícího některá opatření proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu,

p) poskytovateli veřejné finanční podpory pro
účely výkonu jeho působnosti podle zákona
upravujícího finanční kontrolu,

q) řídicímu orgánu, zprostředkujícímu subjektu,
certifikačnímu orgánu a auditnímu orgánu pro
účely výkonu jejich působnosti podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravují-
cího společná ustanovení o evropských struktu-
rálních a investičních fondech3),

r) platební agentuře a certifikačnímu subjektu pro
účely výkonu jejich působnosti podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravují-
cího financování, řízení a sledování společné ze-
mědělské politiky4) a

s) tomu, o němž tak stanoví jiný zákon.

(3) Jsou-li údaje o skutečném majiteli znepří-
stupněny podle § 32, ministerstvo k nim přístup po-
dle odstavce 2 písm. n) až s) neumožní; to neplatí
pro přístup úvěrových a finančních institucí, notářů
a advokátů, pokud provádějí identifikaci a kontrolu
klienta podle zákona upravujícího některá opatření
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financo-
vání terorismu.

(4) Úplný výpis podle odstavce 2 lze získat
pouze v elektronické podobě.

§ 17

Dálkový přístup

(1) Ministerstvo umožní dálkový přístup podle
§ 16 odst. 2, bude-li zjistitelná identita fyzické oso-
by, která má k údajům o skutečném majiteli přistu-
povat. Ministerstvo umožní dálkový přístup na žá-
dost po prokázání totožnosti fyzické osoby, která
má k údajům o skutečném majiteli přistupovat, s vy-

užitím elektronické identifikace podle zákona upra-
vujícího elektronickou identifikaci, nebo v případě
orgánu veřejné moci také prostřednictvím ohlášení
agendy podle zákona upravujícího základní registry.

(2) Žádost o zřízení dálkového přístupu podle
odstavce 1 lze ministerstvu zaslat pouze v elektro-
nické podobě na formuláři, který ministerstvo uve-
řejní na svých internetových stránkách; žádost ob-
sahuje

a) označení žadatele,

b) právní důvod pro zřízení dálkového přístupu,

c) jméno, adresu místa pobytu a datum a místo
narození fyzické osoby, která má k údajům
o skutečném majiteli přistupovat,

d) popřípadě začátek nebo konec platnosti opráv-
nění fyzické osoby, která bude k údajům o sku-
tečném majiteli přistupovat, ne delší než 2 roky
ode dne jeho zřízení.

(3) Žádá-li o zřízení dálkového přístupu zpra-
vodajská služba, prokázání totožnosti fyzické osoby,
která má k údajům o skutečném majiteli přistupovat,
se neprovádí a údaje podle odstavce 2 písm. c) se do
žádosti neuvádí.

(4) Podrobnosti náležitostí, formu a datovou
strukturu formuláře žádosti o zřízení dálkového pří-
stupu stanoví ministerstvo vyhláškou.

(5) Ministerstvo je oprávněno při výkonu své
činnosti podle odstavce 1 využít

a) ze základního registru obyvatel tyto údaje:

1. jméno, popřípadě jména, příjmení,

2. datum a místo narození,

3. adresa místa pobytu,

b) z informačního systému evidence obyvatel tyto
údaje:

1. jméno, popřípadě jména, příjmení,

2. datum a místo narození,
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3. adresa místa trvalého pobytu,

c) z informačního systému cizinců tyto údaje:

1. jméno, popřípadě jména, příjmení,

2. datum a místo narození,

3. adresa místa pobytu.

(6) 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.

(7) Z údajů uvedených v odstavci 5 lze v kon-
krétním případě využít vždy jen takové údaje, které
jsou v dané věci nezbytné.

§ 18

Doba přístupnosti údajů

Údaje o skutečném majiteli jsou v evidenci sku-
tečných majitelů přístupné podle § 14 až 17 do 5 let
ode dne zániku právnické osoby nebo právního
uspořádání.

HLAVA III

ZÁPIS SOUDEM

§ 19

(1) K řízení o zápisu skutečného majitele práv-
nické osoby je příslušný krajský soud, v jehož ob-
vodu je její obecný soud. K řízení o zápisu skuteč-
ného majitele pobočného spolku je příslušný krajský
soud, v jehož obvodu je obecný soud hlavního
spolku.

(2) K řízení o zápisu skutečného majitele práv-
ního uspořádání je příslušný krajský soud, v jehož
obvodu je obecný soud svěřenského správce. Má-li
svěřenský správce bydliště nebo sídlo mimo území
České republiky, je k řízení o zápisu skutečného
majitele příslušný Městský soud v Praze.

(3) Městský soud v Praze rozhoduje jako soud
prvního stupně ve věcech evidence skutečných maji-
telů z obvodu Městského soudu v Praze a Krajského
soudu v Praze.

(4) Změní-li se okolnosti, podle nichž se posu-
zuje místní příslušnost, soud usnesením přenese svou
příslušnost na soud nově příslušný; nesouhlasí-li
tento soud s přenesením příslušnosti, předloží věc

svému nadřízenému soudu, který o příslušnosti roz-
hodne.

§ 20

(1) Řízení o zápisu se zahajuje návrhem na za-
hájení řízení o zápisu (dále jen „návrh na zápis“).

(2) Řízení o zápisu je zahájeno dnem, kdy ná-
vrh na zápis podaný podle § 21 došel soudu. Ne-
bylo-li řízení zahájeno, protože návrh na zápis nebyl
podán podle § 21, soud o tom navrhovatele vyro-
zumí.

§ 21

(1) Návrh na zápis se podává v elektronické po-
době. Návrh na zápis u jiné než obchodní korporace
nebo právního uspořádání lze podat také v listinné
podobě.

(2) Návrh na zápis v elektronické podobě musí
být podepsán způsobem, se kterým jiný právní
předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
Podpis na návrhu na zápis v listinné podobě musí
být úředně ověřen.

(3) Návrh na zápis lze podat pouze na formu-
láři, jehož podrobnosti náležitostí, formu a datovou
strukturu stanoví ministerstvo vyhláškou; formulář
ministerstvo uveřejní na svých internetových strán-
kách.

§ 22

Je-li navrhovatelem zahraniční osoba, sdělí
soudu doručovací adresu na území České republiky
nebo zmocněnce pro přijímání písemností s doručo-
vací adresou v České republice.

§ 23

(1) Návrh na zápis musí být doložen písem-
nostmi o skutečnostech, které mají být do evidence
skutečných majitelů zapsány, ledaže jsou údaje o za-
pisovaných skutečnostech zjistitelné z informačního
systému veřejné správy, do kterého může soud dál-
kovým přístupem nahlížet. Písemnosti se dokládají
v elektronické podobě; písemnosti dokládané k ná-
vrhu na zápis u jiné než obchodní korporace nebo
právního uspořádání lze doložit také v listinné po-
době.
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(2) Písemností dokládající totožnost zahraniční
fyzické osoby se rozumí zejména

a) výpis ze zahraniční evidence obdobné evidenci
obyvatel,

b) výpis ze zahraniční evidence obdobné veřej-
nému rejstříku nebo evidenci skutečných maji-
telů,

c) doklad totožnosti nebo cestovní doklad.

(3) Písemností dokládající postavení skuteč-
ného majitele nebo strukturu vztahů se rozumí ze-
jména

a) výpis z veřejného rejstříku nebo ze zahraniční
evidence obdobné veřejnému rejstříku nebo evi-
denci skutečných majitelů,

b) zakladatelské právní jednání,

c) seznam společníků,

d) rozhodnutí orgánu o vyplacení podílu na
prospěchu,

e) prohlášení společníků o jednání ve shodě,

f) prohlášení evidující osoby nebo skutečného ma-
jitele o postavení skutečného majitele nebo
struktuře vztahů, jsou-li založeny na právní
skutečnosti, kterou nelze doložit ani při vyna-
ložení veškerého úsilí, které lze rozumně poža-
dovat,

g) prohlášení evidující osoby nebo skutečného ma-
jitele o postavení skutečného majitele nebo
struktuře vztahů, nejsou-li založeny na právní
skutečnosti.

(4) Písemnosti podle odstavců 1 až 3 postačí
k návrhu na zápis doložit v prosté kopii.

(5) Udělil-li skutečný majitel souhlas podle § 14
odst. 1 písm. a) bodu 3 nebo § 14 odst. 1 písm. b),
dokládá se k návrhu na zápis písemnost prokazující
tento souhlas. Souhlas musí být podepsán způso-
bem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky
vlastnoručního podpisu, nebo musí být podpis na
písemnosti úředně ověřen.

(6) Neplyne-li něco jiného z doložených pí-
semností nebo z informačního systému veřejné
správy, do kterého může soud dálkovým přístupem
nahlížet, soud zapíše do evidence skutečných maji-
telů jako den, od kterého je fyzická osoba skutečným
majitelem, nebo den, do kterého je fyzická osoba
skutečným majitelem, den uvedený v návrhu na zá-
pis.

§ 24

Písemnosti podle § 23, které jsou v cizím jazyce,
se předkládají v originálním znění a současně v pro-
stém překladu do českého jazyka, ledaže soud sdělí
navrhovateli, že překlad nevyžaduje. Takové sdělení
může soud učinit na své úřední desce i pro neurčitý
počet řízení v budoucnu, a to i ve vztahu k vybraným
jazykům.

§ 25

Návrh na zápis a písemnosti podle § 23 ucho-
vává soud v elektronické podobě. Návrh na zápis
a písemnosti doručené v listinné podobě převede
soud do elektronické podoby.

§ 26

(1) Návrh na zápis podává evidující osoba. Ná-
vrh na zápis u pobočného spolku může podat také
hlavní spolek.

(2) Návrh na zápis u založené právnické osoby
nebo zřízeného právního uspořádání před jejich
vznikem podává osoba, která je podle jiných práv-
ních předpisů oprávněna podat návrh na jejich zápis
do veřejného rejstříku nebo evidence svěřenských
fondů; návrh na zápis však nelze podat před zaháje-
ním řízení o jejich zápisu do veřejného rejstříku nebo
evidence svěřenských fondů.

(3) Nepodá-li evidující osoba návrh na zápis
do 15 dnů ode dne, kdy jí povinnost vznikla, může
návrh na zápis podat každý, kdo na něm osvědčí
právní zájem a k návrhu na zápis doloží písemnosti
podle § 23.

§ 27

Účastníkem řízení o návrhu na zápis je evidující
osoba a navrhovatel, je-li osobou odlišnou od evidu-
jící osoby.

§ 28

(1) Soud usnesením návrh na zápis odmítne,
jestliže

a) byl podán osobou, která k tomu není opráv-
něna,

b) neobsahuje všechny předepsané náležitosti,

c) je nesrozumitelný nebo neurčitý, nebo

d) k němu nebyly doloženy písemnosti o skuteč-
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nostech, které mají být do evidence skutečných
majitelů zapsány, spolu s překladem těchto pí-
semností podle § 24, ledaže soud sdělí navrho-
vateli, že překlad nevyžaduje.

(2) Soud usnesením návrh na zápis také od-
mítne, zjistí-li, že před zahájením řízení o zápisu
byla notáři podána žádost o zápis údajů o skutečném
majiteli téže právnické osoby nebo téhož právního
uspořádání a tato žádost dosud není vyřízena.

(3) Soud navrhovatele nevyzývá k opravě nebo
doplnění návrhu na zápis. V usnesení, kterým soud
návrh na zápis odmítne, uvede důvody odmítnutí
a poučení, jak lze nedostatky odstranit.

§ 29

Nebyl-li návrh na zápis odmítnut, soud zkou-
má, zda údaje o skutečnostech, které se do evidence
skutečných majitelů zapisují, vyplývají z písemností,
které byly k návrhu na zápis doloženy, nebo z údajů
zjistitelných z informačního systému veřejné správy,
do kterého může soud dálkovým přístupem nahlížet.

§ 30

(1) Soud rozhodne o návrhu na zápis bez jed-
nání.

(2) Odvolání je přípustné pouze proti usnesení,
kterým soud návrh na zápis zamítá nebo kterým vy-
hovuje návrhu na zápis podanému podle § 26
odst. 3.

(3) Soud provede zápis do 5 pracovních dnů
ode dne, kdy usnesení, kterým rozhodl o zápisu, na-
bylo právní moci.

(4) Vyhoví-li soud návrhu na zápis podanému
podle § 26 odst. 1 nebo 2 v celém rozsahu, provede
zápis, aniž by o tom vydával rozhodnutí; o zápisu
soud evidující osobu vyrozumí spolu se zasláním
úplného výpisu platných údajů z evidence skuteč-
ných majitelů.

(5) Soud provede zápis nejdříve ke dni vzniku
právnické osoby nebo právního uspořádání.

§ 31

Aniž by o tom vydával rozhodnutí, opraví
soud, který je příslušný k zápisu, kdykoli chyby
v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti
v platných údajích. O opravě soud evidující osobu

vyrozumí spolu se zasláním úplného výpisu plat-
ných údajů z evidence skutečných majitelů.

§ 32

(1) Navrhne-li to evidující osoba nebo osoba
zapsaná v evidenci skutečných majitelů jako sku-
tečnýmajitel, soud údaje nebo jejich část o skutečném
majiteli, který není plně svéprávný, v případech hod-
ných zvláštního zřetele v evidenci skutečných maji-
telů znepřístupní, není-li to v rozporu s veřejným
zájmem.

(2) Návrh na znepřístupnění údajů v případech
podle odstavce 1 lze podat i mimo řízení o zápisu.
Ustanovení upravující řízení o zápisu se na řízení
o znepřístupnění údajů použijí obdobně.

(3) Návrh na znepřístupnění údajů lze podat
pouze na formuláři, jehož podrobnosti náležitostí,
formu a datovou strukturu stanoví ministerstvo vy-
hláškou; formulář ministerstvo uveřejní na svých in-
ternetových stránkách.

§ 33

Odvolá-li osoba zapsaná v evidenci skutečných
majitelů jako skutečný majitel svůj souhlas s uveřej-
něním údajů podle § 14 odst. 1 písm. a) bodu 3 nebo
§ 14 odst. 1 písm. b), soud, který je příslušný k zá-
pisu, tyto údaje znepřístupní, aniž by o tom vydával
rozhodnutí.

HLAVA IV

ZÁPIS NOTÁŘEM

§ 34

(1) Notář provede zápis na žádost osoby
oprávněné k podání návrhu na zápis podle § 26.
Ustanovení § 23 a 24 se použijí obdobně; písemnosti,
jimiž musí být doložena žádost o zápis skutečného
majitele obchodní korporace, však mohou být do-
loženy i v listinné podobě.

(2) Pro účely zápisu notářem soud umožní
notáři dálkový přístup k návrhům na zápis a písem-
nostem, které uchovává v elektronické podobě po-
dle § 25.

(3) Notář odmítne provést zápis postupem sta-
noveným v notářském řádu pro odmítnutí notář-
ského úkonu
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a) z důvodů podle § 28 odst. 1, nebo

b) zjistí-li, že před podáním žádosti
1. bylo zahájeno řízení o zápisu údajů o skuteč-

ném majiteli téže právnické osoby nebo té-
hož právního uspořádání a toto řízení se stále
vede, nebo

2. byla jinému notáři podána žádost o zápis
údajů o skutečném majiteli téže právnické
osoby nebo téhož právního uspořádání a tato
žádost se stále vyřizuje.

(4) Neodmítne-li notář zápis provést, vydá
osvědčení pro zápis a po jeho vydání provede dálko-
vým přístupem zápis ve lhůtě 3 pracovních dnů ode
dne, kdy mu byla doručena žádost podle odstavce 1,
nejdříve však ke dni vzniku právnické osoby nebo
právního uspořádání.

(5) Osvědčení pro zápis je veřejnou listinou
a obsahuje

a) jméno notáře a jeho sídlo,

b) místo a datum vyhotovení osvědčení pro zápis,

c) údaje identifikující evidující osobu,

d) údaje o skutečnostech, které se zapisují do evi-
dence skutečných majitelů,

e) prohlášení notáře o tom, že údaje o skutečnos-
tech, které se do evidence skutečných majitelů
zapisují, vyplývají z písemností, které byly k žá-
dosti o zápis doloženy evidující osobou nebo
jiným žadatelem o zápis, nebo z údajů zjistitel-
ných z informačního systému veřejné správy,
do kterého může notář dálkovým přístupem na-
hlížet,

f) seznam písemností, které byly notáři předlo-
ženy evidující osobou nebo jiným žadatelem
o zápis do evidence skutečných majitelů, a se-
znam informačních systémů veřejné správy, ze
kterých vyplývají údaje o skutečnostech, které
se do evidence skutečných majitelů zapisují,

g) otisk úředního razítka notáře,
h) podpis notáře.

§ 35

(1) Písemnosti, které byly notáři předloženy
v souvislosti se zápisem, notář uchovává v elektro-
nické podobě a po provedení zápisu je elektronicky
zašle příslušnému soudu.

(2) Notář po provedení zápisu vydá osobě,

která o zápis skutečného majitele žádala, úplný výpis
platných údajů z evidence skutečných majitelů; notář
do 3 pracovních dnů ode dne provedení zápisu zašle
tento úplný výpis také evidující osobě, ledaže jde
o osobu totožnou s žadatelem.

§ 36

Chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné
nesprávnosti v platných údajích opraví notář, který
zápis provedl, kdykoliv i bez žádosti. O opravě no-
tář evidující osobu vyrozumí spolu se zasláním
úplného výpisu platných údajů z evidence skuteč-
ných majitelů.

HLAVA V

AUTOMATICKÝ PRŮPIS

§ 37

(1) Do evidence skutečných majitelů se jako
skutečný majitel svěřenského fondu, jehož svěřenský
správce má bydliště, sídlo nebo pobočku na území
České republiky, automaticky propíše fyzická
osoba, která byla zapsána

a) v rámci zápisu do evidence svěřenských fondů
jako zakladatel, svěřenský správce nebo obmyš-
lený, nebo

b) jako skutečný majitel právnické osoby zapiso-
vané do veřejného rejstříku, která je zakladate-
lem, svěřenským správcem nebo obmyšleným
svěřenského fondu.

(2) Do evidence skutečných majitelů se jako
skutečný majitel zahraničního svěřenského fondu,
jehož svěřenský správce má bydliště, sídlo nebo po-
bočku na území České republiky, automaticky pro-
píše fyzická osoba, která byla zapsána

a) v rámci zápisu do evidence svěřenských fondů
jako svěřenský správce, nebo

b) jako skutečný majitel právnické osoby zapiso-
vané do veřejného rejstříku, která je svěřenským
správcem zahraničního svěřenského fondu.

(3) Do evidence skutečných majitelů se jako
skutečný majitel fundace automaticky propíše fy-
zická osoba, která byla zapsána

a) v rámci zápisu do nadačního rejstříku jako za-
kladatel, člen správní nebo dozorčí rady nebo
revizor, nebo
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b) jako skutečný majitel právnické osoby zapiso-
vané do veřejného rejstříku, která je zakladate-
lem, členem správní nebo dozorčí rady nebo
revizorem fundace.

(4) Do evidence skutečných majitelů se jako
skutečný majitel ústavu automaticky propíše fyzická
osoba, která byla zapsána

a) v rámci zápisu do rejstříku ústavů jako zaklada-
tel, ředitel nebo člen správní nebo dozorčí rady,
nebo

b) jako skutečný majitel právnické osoby zapiso-
vané do veřejného rejstříku, která je zakladate-
lem, ředitelem nebo členem správní nebo do-
zorčí rady ústavu.

(5) Do evidence skutečných majitelů se jako
skutečný majitel obecně prospěšné společnosti auto-
maticky propíše fyzická osoba, která byla zapsána

a) v rámci zápisu do rejstříku obecně prospěšných
společností jako zakladatel, ředitel nebo člen
správní nebo dozorčí rady, nebo

b) jako skutečný majitel právnické osoby zapiso-
vané do veřejného rejstříku, která je zakladate-
lem, ředitelem nebo členem správní nebo do-
zorčí rady obecně prospěšné společnosti.

§ 38

(1) Do evidence skutečných majitelů se jako
skutečný majitel společnosti s ručením omezeným
automaticky propíše fyzická osoba, která byla za-
psána

a) v rámci zápisu do obchodního rejstříku jako
společník s podílem větším než 25 %, nebo

b) jako skutečný majitel právnické osoby zapiso-
vané do veřejného rejstříku, která je společní-
kem společnosti s ručením omezeným s podílem
větším než 25 %.

(2) Do evidence skutečných majitelů se jako
skutečný majitel akciové společnosti automaticky
propíše fyzická osoba, která byla zapsána

a) v rámci zápisu do obchodního rejstříku jako její
jediný akcionář, nebo

b) jako skutečný majitel právnické osoby zapiso-
vané do veřejného rejstříku, která je jediným
akcionářem akciové společnosti.

(3) Do evidence skutečných majitelů se jako
skutečný majitel spolku, pobočného spolku, zahra-

ničního spolku, zahraničního pobočného spolku, zá-
jmového sdružení právnických osob, mezinárodní
nevládní organizace nebo bytového nebo sociálního
družstva automaticky propíše fyzická osoba, která
byla zapsána

a) v rámci zápisu do veřejného rejstříku jako člen
jejich statutárního orgánu, nebo

b) jako skutečný majitel právnické osoby zapiso-
vané do veřejného rejstříku, která je členem je-
jich statutárního orgánu.

(4) Pro účely výpočtu výše podílu podle od-
stavce 1 písm. b) a vyhodnocení, zda jde o podíl na
prospěchu nebo na hlasovacích právech, se § 3
odst. 3 a § 4 odst. 4 použijí obdobně.

§ 39

Zanikne-li právnická osoba zapisovaná do ve-
řejného rejstříku nebo právní uspořádání zapisované
do evidence svěřenských fondů, automaticky se
u nich propíše výmaz platných údajů bez náhrady.

§ 40

Automatickým průpisem podle § 37 nebo 38
není dotčena možnost, aby byly podle hlavy III
nebo IV této části platné údaje vymazány s nahraze-
ním novými údaji.

§ 41

(1) Byl-li skutečný majitel zapsán podle hla-
vy III nebo IV této části, § 38 se nepoužije.

(2) Evidující osoba, která zajistila zápis podle
hlavy III nebo IV této části, může navrhnout soudu
nebo požádat notáře, aby byl její skutečný majitel
napříště automaticky propsán podle § 38; ustanovení
upravující řízení o zápisu nebo zápis notářem se
použijí přiměřeně.

HLAVA VI

NESROVNALOSTI V EVIDENCI
SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

Díl 1

Řešení nesrovnalostí v evidenci skutečných majitelů

§ 42

Oznámení nesrovnalosti

(1) Má-li orgán veřejné moci důvodně za to, že
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při výkonu své činnosti zjistil nesrovnalost, oznámí
ji soudu příslušnému k zápisu; to neplatí, pokud by
oznámení nesrovnalosti mohlo ohrozit činnost
orgánu veřejné moci.

(2) Oznámení nesrovnalosti musí být doloženo
skutečnostmi nebo písemnostmi, které nesrovnalost
osvědčují.

(3) Povinné osoby oznamují nesrovnalost za
podmínek stanovených zákonem upravujícím ně-
která opatření proti legalizaci výnosů z trestné čin-
nosti a financování terorismu.

§ 43

Výzva k odstranění nesrovnalosti

Soud, který je příslušný k zápisu, evidující
osobu usnesením vyzve k odstranění nesrovnalosti
nebo k jejímu vyvrácení; určí jí přitom k tomu při-
měřenou lhůtu. Proti tomuto usnesení není odvolání
přípustné.

§ 44

Zahájení řízení o nesrovnalosti

(1) Soud, který je příslušný k zápisu, zahájí ří-
zení o nesrovnalosti, je-li to vhodné k ochraně práv
třetích osob, a to na základě oznámení nesrovnalosti
podle § 42 nebo i z vlastního podnětu. Soud řízení
o nesrovnalosti zahájí zpravidla až po marné výzvě
podle § 43.

(2) Řízení o nesrovnalosti se zahajuje usnese-
ním o zahájení řízení o nesrovnalosti, které soud do-
ručí účastníkům řízení do vlastních rukou.

(3) Účastníkem řízení o nesrovnalosti je evidu-
jící osoba a popřípadě také ten, o němž má soud za
to, že v rozporu s § 10 neposkytl evidující osobě
potřebnou součinnost.

(4) Proti usnesení o zahájení řízení o nesrovna-
losti není odvolání přípustné.

§ 45

Poznámka o nesrovnalosti

(1) Soud spolu s vydáním usnesení o zahájení
řízení o nesrovnalosti zapíše do evidence skutečných
majitelů poznámku o nesrovnalosti; soud zápis po-
známky provede, aniž by o tom vydával rozhodnutí.

(2) V rámci poznámky o nesrovnalosti se za-

píše, v čem je nesrovnalost spatřována, a den zahájení
řízení o nesrovnalosti.

§ 46

Přerušení řízení

Soud řízení o nesrovnalosti přeruší, probíhá-li
řízení o zápisu nebo vyřizuje-li se žádost o zápis,
které mohou mít význam pro rozhodnutí soudu v ří-
zení o nesrovnalosti.

§ 47

Dokazování

K potvrzení nebo vyvrácení nesrovnalosti pro-
vede soud i jiné důkazy, než byly účastníkem na-
vrhovány. Důkazy ke zjištění skutečného stavu však
provede, jen vyplývají-li z obsahu spisu.

§ 48

Rozhodnutí

(1) Soud rozhodne o nesrovnalosti zpravidla
bez jednání. Soud nařídí jednání, považuje-li to za
potřebné k potvrzení nebo vyvrácení nesrovnalosti.

(2) Soud v rozhodnutí uvede den vzniku ne-
srovnalosti a které údaje v evidenci skutečných ma-
jitelů neodpovídají nebo neodpovídaly skutečnému
stavu, popřípadě uvede údaje odpovídající skuteč-
nému stavu, vyšly-li v řízení najevo. Lze-li skutečný
den vzniku nesrovnalosti zjistit jen s velkými obtí-
žemi nebo nelze-li jej zjistit vůbec, uvede soud jako
den vzniku nesrovnalosti den, ve kterém nesrovna-
lost s přihlédnutím ke zjištěným skutečnostem exi-
stovala nejdříve.

(3) Vyplyne-li to v řízení o nesrovnalosti na-
jevo, soud rozhodne také o tom, že důvodem ne-
srovnalosti je neposkytnutí potřebné součinnosti
evidující osobě ze strany skutečného majitele, kon-
cového příjemce, osoby s koncovým vlivem nebo
osoby, jejímž prostřednictvím může koncový pří-
jemce získávat prospěch nebo osoba s koncovým vli-
vem uplatňovat svůj vliv.

§ 49

Zápis v rámci poznámky o nesrovnalosti

(1) Je-li nesrovnalost vyvrácena, soud po nabytí
právní moci rozhodnutí
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a) zapíše v rámci poznámky o nesrovnalosti, jak
bylo v řízení rozhodnuto, a

b) vymaže poznámku o nesrovnalosti z evidence
skutečných majitelů.

(2) Je-li nesrovnalost potvrzena, soud po nabytí
právní moci rozhodnutí

a) zapíše v rámci poznámky o nesrovnalosti, jak
bylo v řízení rozhodnuto, den vzniku nesrov-
nalosti a dobu trvání nesrovnalosti, vyšla-li v ří-
zení najevo,

b) vymaže nesprávné platné údaje a

c) zapíše údaje odpovídající skutečnému stavu, vy-
šly-li v řízení najevo.

(3) Soud zápis podle odstavce 1 nebo 2 pro-
vede, aniž by o tom vydával rozhodnutí.

§ 50

Výmaz poznámky o nesrovnalosti

Zastaví-li soud řízení o nesrovnalosti, po-
známku o nesrovnalosti vymaže. Soud výmaz po-
známky provede, aniž by o tom vydával rozhodnutí.

§ 51

Informační povinnost

(1) Pokud do evidence skutečných majitelů ne-
byl evidující osobou zajištěn zápis žádného údaje,
soud o tom po marné výzvě podle § 43 vyrozumí
správní orgán příslušný k projednání přestupků po-
dle tohoto zákona.

(2) Soud po nabytí právní moci rozhodnutí,
kterým byla nesrovnalost potvrzena, zašle jeho opis
správnímu orgánu příslušnému k projednání pře-
stupků podle tohoto zákona, ledaže soud již vyro-
zuměl správní orgán podle odstavce 1.

Díl 2

Další následky nesrovnalosti

§ 52

Práva a povinnosti z právního jednání zastírají-
cího osobu skutečnéhomajitele, které vznikly v době,
kdy není skutečný majitel zapsán v evidenci skuteč-
ných majitelů, nelze vymáhat; to platí bez ohledu na
to, kterým právním řádem se právní jednání řídí.

§ 53

(1) Není-li skutečný majitel obchodní korpo-
race zapsán v evidenci skutečných majitelů, nesmí
tato obchodní korporace vyplatit podíl na prospěchu
jemu, ani právnické osobě nebo právnímu uspořá-
dání, jejichž je rovněž skutečným majitelem.

(2) Obchodní korporace nesmí vyplatit podíl
na prospěchu také právnické osobě nebo právnímu
uspořádání, jež nemá v evidenci skutečných majitelů
zapsaného žádného skutečného majitele.

(3) Právo na podíl na zisku nebo jiných vlast-
ních zdrojích, který nebyl podle odstavce 1 nebo 2
vyplacen do konce účetního období, ve kterém bylo
rozhodnuto o jeho výplatě, zaniká.

§ 54

(1) Není-li skutečný majitel obchodní korpo-
race zapsán v evidenci skutečných majitelů, nesmí
při rozhodování nejvyššího orgánu této obchodní
korporace vykonávat hlasovací práva nebo rozhodo-
vat jako její jediný společník on, ani právnická osoba
nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání,
jejichž je rovněž skutečným majitelem.

(2) Vzniklo-li postavení skutečného majitele
v období 15 dnů přede dnem rozhodování nejvyš-
šího orgánu nebo jediného společníka, odstavec 1 se
na toto rozhodování nepoužije.

(3) Hlasovací práva v obchodní korporaci ne-
smí při rozhodování nejvyššího orgánu vykonávat
nebo jako její jediný společník rozhodovat také
právnická osoba nebo ten, kdo jedná na účet práv-
ního uspořádání, jež nemají v evidenci skutečných
majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.

(4) Rozhodl-li jediný společník v rozporu s od-
stavcem 1 nebo 3, lze se dovolávat pouze neplatnosti
tohoto rozhodnutí podle pravidel o neplatnosti roz-
hodnutí jediného společníka rozhodujícího v působ-
nosti nejvyššího orgánu podle zákona upravujícího
právní poměry obchodních korporací.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘESTUPKY

§ 55

(1) Evidující osoba se dopustí přestupku tím, že
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a) nezajistí ani v přiměřené lhůtě stanovené sou-
dem podle § 43 zápis žádného údaje do evidence
skutečných majitelů, nebo

b) nezajistí ani do 15 dnů od právní moci rozhod-
nutí podle § 48, aby byly do evidence skuteč-
ných majitelů zapsány nové údaje, vymazal-li
soud nesprávné údaje bez náhrady.

(2) Skutečný majitel, koncový příjemce, osoba
s koncovým vlivem a osoba, jejímž prostřednictvím
může koncový příjemce získávat prospěch nebo
osoba s koncovým vlivem uplatňovat svůj vliv, se
dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10 ne-
poskytne potřebnou součinnost evidující osobě
a toto porušení povinnosti potvrdil soud podle
§ 48 odst. 3.

(3) Za přestupky podle odstavce 1 nebo 2 lze
uložit pokutu do 500 000 Kč.

§ 56

(1) Promlčecí doba přestupku podle § 55
odst. 1 písm. b) činí 1 rok.

(2) Evidující osoba není odpovědná za přestu-
pek podle § 55 odst. 1 písm. b), pokud

a) ode dne následujícího po dni vzniku nesrovna-
losti, který je uveden v rozhodnutí podle § 48,
do dne zahájení řízení o této nesrovnalosti sou-
dem uplynula doba alespoň 2 let, nebo

b) skutečný majitel, koncový příjemce, osoba
s koncovým vlivem a osoba, jejímž prostřednic-
tvím může koncový příjemce získávat prospěch
nebo osoba s koncovým vlivem uplatňovat svůj
vliv, v rozporu s § 10 neposkytl potřebnou sou-
činnost evidující osobě a toto porušení povin-
nosti potvrdil soud podle § 48 odst. 3.

§ 57

Přestupky podle tohoto zákona projednává
obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž
územním obvodu má sídlo nebo bydliště podezřelý
z přestupku. Má-li podezřelý z přestupku bydliště
nebo sídlo mimo území České republiky, je přísluš-
ný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož
správním obvodu je soud, který rozhodl podle § 43
nebo 48.

ČÁST PÁTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ
A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 58

Použití zákona o zvláštních řízeních soudních

Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí
se na řízení o zápisu a řízení o nesrovnalosti ustano-
vení zákona upravujícího zvláštní řízení soudní.

Přechodná ustanovení

§ 59

(1) Evidence údajů o skutečných majitelích po-
dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob a o evidenci svěřen-
ských fondů, ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona považuje za evidenci skutečných ma-
jitelů podle tohoto zákona.

(2) K údajům, které byly vedeny v evidenci
údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 304/
/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, a které se podle tohoto zákona
nezapisují nebo nepropisují do evidence skutečných
majitelů, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
nepřihlíží. Soud tyto údaje vymaže bez řízení; usta-
novení části třetí hlavy II se nepoužijí.

(3) Údaje o skutečném majiteli zaniklé práv-
nické osoby nebo zaniklého právního uspořádání,
které nebyly vymazány z evidence údajů o skuteč-
ných majitelích podle zákona č. 304/2013 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona au-
tomatickým průpisem vymažou z evidence skuteč-
ných majitelů bez náhrady.

(4) Údaje zapsané do evidence údajů o skuteč-
ných majitelích podle § 118f písm. d) zákona č. 304/
/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona považují za údaje o skutečnostech za-
kládajících postavení skutečného majitele podle to-
hoto zákona.

(5) Údaj o dni, k němuž byl proveden zápis
skutečného majitele do evidence údajů o skutečných
majitelích podle zákona č. 304/2013 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
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kona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pova-
žuje za údaj o dni, od kterého je fyzická osoba sku-
tečným majitelem podle tohoto zákona.

§ 60

(1) Evidující osoba, která není obchodní korpo-
rací a nezajistila zápis žádného údaje o svém skuteč-
ném majiteli nebo skutečném majiteli právního uspo-
řádání do evidence údajů o skutečných majitelích
podle zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, splní
povinnost podle § 9 do 6 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

(2) Evidující osoba, která není obchodní korpo-
rací a zajistila zápis údajů o svém skutečném majiteli
nebo skutečném majiteli právního uspořádání do evi-
dence údajů o skutečných majitelích podle zákona
č. 304/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, zajistí do 1 roku ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, aby platné údaje
odpovídaly požadavkům tohoto zákona.

(3) Evidující osoba, která je obchodní korpo-
rací a která zajistila zápis údajů o svém skutečném
majiteli do evidence údajů o skutečných majitelích
podle zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do
1. ledna 2019, vznikla-li do 31. prosince 2017, nebo
do 15 dnů od svého vzniku, vznikla-li od 1. ledna
2018, zajistí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, aby platné údaje odpovídaly poža-
davkům tohoto zákona.

§ 61

(1) Byl-li skutečný majitel zapsán do evidence
údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 304/
/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, § 38 se nepoužije.

(2) Evidující osoba, která zajistila zápis údajů
o svém skutečném majiteli do evidence údajů o sku-
tečných majitelích podle zákona č. 304/2013 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, může navrhnout soudu nebo požádat no-
táře, aby byl její skutečný majitel napříště automa-
ticky propsán postupem podle § 38; ustanovení
upravující řízení o zápisu nebo zápis notářem se
použijí přiměřeně.

§ 62

Na evidující osobu, která nezajistila zápis žá-
dného údaje o svém skutečném majiteli do evidence
údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 304/
/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, a která se podle zákona č. 304/
/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, považuje za neaktivní, se usta-
novení části třetí hlavy VI a části čtvrté nepoužijí.

§ 63

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se část pátá zákona č. 304/2013 Sb.,
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
a o evidenci svěřenských fondů.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o veřejných
rejstřících právnických

a fyzických osob a o evidenci
svěřenských fondů

§ 64

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob a o evidenci svěřen-
ských fondů, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., zákona
č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 368/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona
č. 303/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb. a zákona
č. 33/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 65e odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou
„Ministerstvo spravedlnosti umožní dálkový přístup
na žádost po prokázání totožnosti fyzické osoby,
která má k údajům přistupovat, s využitím elektro-
nické identifikace podle zákona upravujícího elek-
tronickou identifikaci, nebo v případě orgánu ve-
řejné moci také prostřednictvím ohlášení agendy po-
dle zákona upravujícího základní registry.“.

2. V § 65e odstavec 5 zní:

„(5) Žádost o zřízení dálkového přístupu podle
odstavce 4 lze Ministerstvu spravedlnosti zaslat pou-
ze v elektronické podobě na formuláři, který Minis-
terstvo spravedlnosti uveřejní na svých interneto-
vých stránkách; žádost obsahuje

a) označení žadatele,

b) právní důvod pro zřízení dálkového přístupu,
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c) jméno, adresu místa pobytu a datum a místo
narození fyzické osoby, která má k údajům při-
stupovat,

d) popřípadě začátek nebo konec platnosti opráv-
nění fyzické osoby, která má k údajům přistu-
povat, ne delší než 2 roky ode dne jeho zří-
zení.“.

3. V § 65e se doplňují odstavce 6 a 7, které
znějí:

„(6) Žádá-li o zřízení dálkového přístupu zpra-
vodajská služba, prokázání totožnosti fyzické osoby,
která má k údajům přistupovat, se neprovádí a údaje
podle odstavce 5 písm. c) se do žádosti neuvádí.

(7) Podrobnosti náležitostí, formu a datovou
strukturu formuláře žádosti o zřízení dálkového pří-
stupu stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláš-
kou.“.

4. V § 65e se doplňují odstavce 8 až 10, které
znějí:

„(8) Ministerstvo spravedlnosti je oprávněno
při výkonu své činnosti podle odstavce 4 využít
a) ze základního registru obyvatel tyto údaje:

1. jméno, popřípadě jména, příjmení,
2. datum a místo narození,

3. adresa místa pobytu,

b) z informačního systému evidence obyvatel tyto
údaje:

1. jméno, popřípadě jména, příjmení,

2. datum a místo narození,

3. adresa místa trvalého pobytu,

c) z informačního systému cizinců tyto údaje:

1. jméno, popřípadě jména, příjmení,
2. datum a místo narození,

3. adresa místa pobytu.

(9) 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.

(10) Z údajů uvedených v odstavci 8 lze v kon-
krétním případě využít vždy jen takové údaje, které
jsou v dané věci nezbytné.“.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

§ 65

(1) Tento zákon nabývá účinnosti prvním
dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího
po dni jeho vyhlášení.

(2) Ustanovení § 17 odst. 5 až 7 pozbývají
účinnosti dnem 1. února 2022.

(3) Ustanovení § 65e odst. 8 až 10 zákona
č. 304/2013 Sb. pozbývají účinnosti dnem 1. února
2022.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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38

ZÁKON

ze dne 19. ledna 2021,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla

pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna občanského soudního řádu

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb.,
zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona
č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona
č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona
č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona
č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona
č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona
č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona
č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona
č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/
/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/
/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/
/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/
/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/
/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000
Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb.,
zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zá-
kona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona
č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona
č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona
č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb.,
zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zá-
kona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona
č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-

ného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb.,
zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vy-
hlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004
Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zá-
kona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona
č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona
č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona
č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona
č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona
č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona
č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona
č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona
č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona
č. 198/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona
č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 48/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., ná-
lezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 80/2011
Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 186/2011 Sb.,
zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zá-
kona č. 355/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 147/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb.,
zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., ná-
lezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 369/2012
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Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb.,
zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zá-
kona č. 45/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona
č. 293/2013 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona
č. 87/2015 Sb., zákona č. 139/2015 Sb., zákona
č. 164/2015 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona
č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona
č. 258/2017 Sb., zákona č. 291/2017 Sb., zákona
č. 296/2017 Sb., zákona č. 365/2017 Sb., zákona
č. 287/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona
č. 111/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona
č. 191/2020 Sb., se mění takto:

1. § 304b zní:

„§ 304b

(1) Je-li povinný fyzickou osobou, zákazy uve-
dené v § 304 odst. 1 a 3 ani postup podle § 307
odst. 2 a odst. 3 věty první se nevztahují na peněžní
prostředky do výše trojnásobku životního minima
jednotlivce podle právního předpisu upravujícího
výši životního minima. Má-li u jednoho peněžního
ústavu povinný více účtů, které jsou postiženy vý-
konem rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu
u peněžního ústavu, použije se věta první pouze
u toho z účtů, na němž je k okamžiku podání žádosti
podle odstavce 2 nejvyšší zůstatek, nedohodne-li se
povinný s peněžním ústavem jinak.

(2) Peněžní prostředky podle odstavce 1 peněž-
ní ústav vyplatí povinnému na jeho žádost nejvýše
jednou v průběhu jednoho řízení o výkonu rozhod-
nutí, nebo, byl-li výkon rozhodnutí přikázáním po-
hledávky z téhož účtu nařízen k vydobytí více po-
hledávek, do skončení všech řízení o výkonu roz-
hodnutí, u nichž se alespoň částečně překrývá doba
od doručení usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí
peněžnímu ústavu do skončení řízení o výkonu roz-
hodnutí. O tom musí být povinný při nařízení vý-
konu rozhodnutí poučen. Zřídí-li peněžní ústav účet
podle § 304c odst. 1, převede následující pracovní
den po jeho zřízení nevyplacené peněžní prostředky
podle odstavce 1 povinnému na tento účet.

(3) Výplatu peněžních prostředků povinnému
podle odstavce 1 oznámí peněžní ústav soudu, který
nařídil výkon rozhodnutí.

(4) Je-li výkon rozhodnutí veden podle § 262a
odst. 4, nevztahují se zákazy uvedené v § 304 odst. 1
a 3 ani postup podle § 307 odst. 1 a 2 na částku ve

výši poloviny peněžních prostředků, které byly na
účtu v okamžiku, v němž bylo peněžnímu ústavu
doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.
Je-li částka podle věty první nižší než částka podle
odstavce 1 věty první, nevztahují se zákazy uvedené
v § 304 odst. 1 a 3 ani postup podle § 307 odst. 1 a 2
na částku ve výši podle odstavce 1 věty první. Pe-
něžní prostředky podle věty první nebo věty druhé
vyplatí peněžní ústav manželovi povinného na jeho
žádost; odstavec 2 věta první se použije obdobně.
O tom musí být manžel povinného při nařízení vý-
konu rozhodnutí poučen.

(5) Výše životního minima jednotlivce se určí
podle právního předpisu upravujícího výši životního
minima účinného k okamžiku doručení usnesení
o nařízení výkonu rozhodnutí peněžnímu ústavu.
Byl-li výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky
z téhož účtu nařízen k vydobytí více pohledávek,
v případě podle odstavce 2 věty první se výše život-
ního minima jednotlivce určí podle právního před-
pisu upravujícího výši životního minima účinného
k okamžiku doručení prvního usnesení o nařízení
výkonu rozhodnutí peněžnímu ústavu.“.

Poznámka pod čarou č. 80c se zrušuje.

2. Za § 304b se vkládají nové § 304c až 304e,
které znějí:

„§ 304c

(1) Peněžní ústav, kterému soud doručil usne-
sení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním po-
hledávky z účtu povinného, který je fyzickou oso-
bou, je povinen poté, co mu bylo doručeno ozná-
mení podle § 304d odst. 3, s povinným na jeho žá-
dost uzavřít smlouvu o platebním účtu vedeném za
podmínek podle odstavců 2 až 6, § 304d odst. 4
a § 304e odst. 1 a 2 (dále jen „chráněný účet“) a chrá-
něný účet po uzavření smlouvy zřídit do 5 pracov-
ních dnů od podání žádosti a označit jedinečným
způsobem tak, aby bylo zřejmé, že jde o chráněný
účet. Součástí žádosti je prohlášení povinného, že
v jeho prospěch není v den podání žádosti veden
žádný chráněný účet. Peněžní ústav nemá právo na
úplatu za zřízení a vedení chráněného účtu. Jinak
peněžní ústav vede chráněný účet za podmínek, ji-
miž se řídí účet, na který je veden výkon rozhodnutí
proti povinnému; podmínky vedení účtu, na který je
veden výkon rozhodnutí proti povinnému, se nesmí
měnit v závislosti na tom, zda je či není na něj veden

Sbírka zákonů č. 38 / 2021Strana 444 Částka 17



výkon rozhodnutí. Zřízení chráněného účtu oznámí
peněžní ústav všem soudům, které nařídily výkon
rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu vedeného
v okamžiku zřízení chráněného účtu u téhož pe-
něžního ústavu, ze kterého jsou na chráněný účet
převáděny peněžní prostředky. Zjistí-li peněžní
ústav, že je ve prospěch povinného veden i jiný chrá-
něný účet, učiní o tom oznámení soudům do 7 dnů
od okamžiku, kdy takovou skutečnost zjistil.

(2) Ohledně pohledávky povinného z chráně-
ného účtu výkon rozhodnutí přikázáním pohle-
dávky z účtu u peněžního ústavu nelze nařídit. Na
peněžní prostředky připsané od zřízení chráněného
účtu do dne, kdy nastaly skutečnosti podle § 304e
odst. 2 věty první nebo druhé, na účet, na který je
veden výkon rozhodnutí proti povinnému, z účtu
uvedeného v oznámení podle § 304d odst. 3, se na-
řízení výkonu rozhodnutí nevztahuje.

(3) Peněžní ústav, který vede chráněný účet,
převede na chráněný účet peněžní prostředky, které
byly po zřízení chráněného účtu připsány na účet, na
který je veden výkon rozhodnutí proti povinnému,
z účtu dlužníka povinného, plátce mzdy, plátce ji-
ného příjmu nebo dlužníka dítěte podle § 317 odst. 1
uvedeného v oznámení podle § 304d odst. 3, do
konce pracovního dne, v němž byly připsány na účet
povinného, na který je veden výkon rozhodnutí
proti povinnému.

(4) Je-li u peněžního ústavu veden výkon roz-
hodnutí na více účtů povinného, určí povinný v žá-
dosti podle odstavce 1 také účet, ze kterého budou
ve prospěch chráněného účtu převáděny peněžní
prostředky. Byl-li účet, ze kterého jsou převáděny
peněžní prostředky na chráněný účet, zrušen, nebo
na něj přestal být veden výkon rozhodnutí, určí po-
vinný na výzvu peněžního ústavu do 14 dnů od do-
ručení této výzvy další účet vedený u téhož peněž-
ního ústavu, na který je proti němu veden výkon
rozhodnutí, z nějž budou převáděny peněžní pro-
středky na chráněný účet; číslo dalšího účtu sdělí
povinný soudu, který ho bez zbytečného odkladu
sdělí dlužníku povinného, plátci mzdy, plátci jiného
příjmu nebo dlužníku dítěte podle § 317 odst. 1,
kteří byli uvedeni v oznámení podle § 304d odst. 3.
Dlužník povinného, plátce mzdy, plátce jiného pří-
jmu nebo dlužník dítěte podle § 317 odst. 1 vyplácí
peněžní prostředky podle § 304d odst. 2 na číslo
účtu podle sdělení soudu podle věty druhé ode dne
následujícího po dni, kdy mu bylo sdělení soudu do-

ručeno. Číslo účtu určeného podle věty druhé
oznámí peněžní ústav všem soudům, které nařídily
výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z urče-
ného účtu ke dni určení účtu.

(5) Peněžní ústav připíše na chráněný účet pou-
ze peněžní prostředky převedené podle odstavce 3,
peněžní prostředky podle § 304b odst. 2 věty po-
slední a peněžní prostředky, na něž povinnému
vznikne vůči peněžnímu ústavu nárok v souvislosti
s chráněným účtem. Peněžní ústav nemůže svoji po-
hledávku s výjimkou pohledávek vzniklých v souvis-
losti s chráněným účtem započíst proti pohledávce
povinného z chráněného účtu.

(6) Peněžní ústav nemusí smlouvu o chráněném
účtu uzavřít, může závazek z této smlouvy vypově-
dět nebo od této smlouvy odstoupit, jestliže by uza-
vřením smlouvy porušil ustanovení zákona upravu-
jícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné čin-
nosti a financování terorismu nebo jiného právního
předpisu.

§ 304d

(1) Dlužník povinného z pohledávek podle
§ 317 odst. 1 až 3, § 318 nebo 319, plátce mzdy nebo
plátce jiného příjmu podle § 299 na písemnou žádost
vystaví soudu nebo povinnému bez zbytečného od-
kladu potvrzení o čísle účtu, z nějž jsou tyto pohle-
dávky, mzda nebo jiné příjmy vypláceny. Je-li po-
vinným osoba, k jejímž rukám má dlužník dítěte
podle § 317 odst. 1 plnit vyživovací povinnost, vzta-
huje se věta první ohledně pohledávky výživného
dítěte podle § 317 odst. 1 i na dlužníka dítěte podle
§ 317 odst. 1 (dále jen „dlužník z výživného“). V po-
tvrzení se dále uvede označení dlužníka povinného,
plátce mzdy, plátce jiného příjmu nebo dlužníka
z výživného, označení povinného, číslo účtu povin-
ného, na který jsou tyto pohledávky nebo příjmy
vypláceny, a datum vystavení potvrzení. Dlužník
povinného, plátce mzdy, plátce jiného příjmu nebo
dlužník z výživného vystaví potvrzení na formuláři,
jehož vzor zveřejní ministerstvo způsobem umožňu-
jícím dálkový přístup. Soud požádá dlužníka povin-
ného, plátce mzdy, plátce jiného příjmu nebo dluž-
níka z výživného o vystavení potvrzení na žádost
povinného.

(2) Dlužník povinného, plátce mzdy, plátce ji-
ného příjmu nebo dlužník z výživného (dále jen
„dlužník z chráněného příjmu“) vyplácí ode dne vy-
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stavení potvrzení podle odstavce 1 povinnému do
dne, kdy mu bylo doručeno potvrzení podle
§ 304e odst. 2 věty poslední, z účtu, jehož číslo bylo
uvedeno v potvrzení, na účet povinného, jehož číslo
je uvedeno v potvrzení, pouze pohledávky, mzdu
nebo jiné příjmy podle odstavce 1. O tom musí být
na formuláři podle odstavce 1 poučen.

(3) Soud oznámí na žádost povinného bez zby-
tečného odkladu peněžnímu ústavu číslo účtu, z ně-
hož jsou pohledávky nebo příjmy podle odstavce 1
vypláceny, a číslo účtu povinného u tohoto peněž-
ního ústavu, na který je veden výkon rozhodnutí
proti povinnému a na který mají být pohledávky
nebo příjmy podle odstavce 1 připisovány. Kopii
oznámení zašle soud dlužníkovi z chráněného
příjmu. Při vydání oznámení vychází soud z po-
tvrzení podle odstavce 1.

(4) Je-li výkon rozhodnutí přikázáním pohle-
dávky z téhož účtu veden k vydobytí více pohledá-
vek, vztahuje se § 304c odst. 2 až 5 na všechny vý-
kony rozhodnutí vedené na tento účet k okamžiku
doručení oznámení peněžnímu ústavu, a na další vý-
kony rozhodnutí, bylo-li usnesení o nařízení výkonu
rozhodnutí doručeno peněžnímu ústavu dříve, než
nastaly skutečnosti podle § 304e odst. 2.

§ 304e

(1) Povinný může mít pouze jeden chráněný
účet. Vyjde-li v řízení najevo, že bylo pro povinného
zřízeno více chráněných účtů, rozhodne soud, který
z těchto účtů zůstane účtem chráněným. Soud může
rozhodnout o tom, že účet není chráněný, vyjde-li
najevo, že povinný uvedl úmyslně nepravdivé údaje
peněžnímu ústavu v prohlášení podle § 304c odst. 1
věty druhé nebo uvedl úmyslně nepravdivé údaje
dlužníku z chráněného příjmu v žádosti podle
§ 304d odst. 1. Usnesení soud doručí oprávněnému,
povinnému a všem peněžním ústavům, u nichž byly
zřízeny chráněné účty. Peněžním ústavům usnesení
doručí do vlastních rukou. Závazek ze smlouvy
o chráněném účtu zaniká dnem následujícím po
dni, v němž bylo peněžnímu ústavu doručeno usne-
sení podle věty druhé, nejde-li o peněžní ústav, který
má vést chráněný účet.

(2) Nestanoví-li se dále jinak, nevztahují se na
účet, který byl zřízen jako chráněný, ode dne násle-
dujícího po dni, v němž byl účet, ze kterého jsou
převáděny peněžní prostředky na chráněný účet,

zrušen nebo na něj přestal být veden výkon rozhod-
nutí, § 304c, 304d a odstavce 1 a 3; peněžní ústav
a povinný se mohou dohodnout na zániku závazku
ze smlouvy o chráněném účtu. Je-li u peněžního
ústavu veden výkon rozhodnutí na více účtů povin-
ného, věta první se použije obdobně ode dne násle-
dujícího po marném uplynutí 14denní lhůty podle
§ 304c odst. 4, v níž měl povinný určit další účet
vedený u téhož peněžního ústavu. Peněžní ústav
vydá na žádost povinnému potvrzení o tom, že se
na účet, který byl zřízen jako chráněný, nevztahují
§ 304c, 304d a odstavce 1 a 3 nebo že zanikl závazek
ze smlouvy o chráněném účtu; povinný toto po-
tvrzení zašle bez zbytečného odkladu dlužníku
z chráněného příjmu.

(3) Poruší-li dlužník z chráněného příjmu po-
vinnost podle § 304d odst. 2, může se oprávněný
domáhat, aby mu dlužník z chráněného příjmu za-
platil částku, na kterou by měl právo, kdyby dlužník
z chráněného příjmu tuto povinnost splnil. O tom
musí být dlužník z chráněného příjmu na formuláři
podle § 304d odst. 1 poučen.

(4) V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí
soud poučí povinného podle § 304c, 304d a odstav-
ců 1 až 3.“.

3. V § 306 odst. 1 se slovo „Nařízení“ nahra-
zuje slovy „Nestanoví-li tento zákon jinak, naří-
zení“.

4. V § 306 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním
pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního
ústavu se vztahuje pouze na pohledávku manžela
povinného z účtu ve výši, v jaké byly na účtu pe-
něžní prostředky v okamžiku, v němž bylo peněž-
nímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu
rozhodnutí; jinak se odstavec 1 použije obdobně. Ve
výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu
manžela povinného u peněžního ústavu se § 307
odst. 3 nepoužije.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

5. V § 307 odst. 3 větě druhé se za slovo „pro-
středků“ vkládají slova „nebo ohledně peněžních
prostředků podle § 304b odst. 1 věty první“ a za
větu druhou se vkládá věta „Byl-li podle § 304b
odst. 2 věty první výkon rozhodnutí přikázáním po-
hledávky z téhož účtu nařízen k vydobytí více po-
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hledávek, provede peněžní ústav výkon rozhodnutí
ohledně peněžních prostředků podle § 304b odst. 1
věty první ve dni, který následuje po uplynutí doby
podle věty druhé v posledním z těchto řízení.“.

6. V § 317 odst. 1 se na konci textu odstavce 1
doplňují slova „ , a výživné na dítě“.

7. V § 317 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Za dítě podle věty první se považuje nezaopatřené
dítě podle zákona o státní sociální podpoře.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

V řízeních zahájených přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, v nichž bylo peněžnímu ústavu
doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí
přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu,
se použije § 304b, 306 a § 307 odst. 3 zákona č. 99/
/1963 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna exekučního řádu

Čl. III

V § 42 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exe-
kutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů, ve znění zákona č. 396/2012 Sb., zá-
kona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 139/2015 Sb., se na
konci odstavce 4 doplňuje věta „Exekuci přikázáním
pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního
ústavu lze v jednom exekučním řízení provést nej-
výše jednou.“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

V exekučním řízení zahájeném přede dnem na-

bytí účinnosti tohoto zákona se použije § 42 odst. 4
zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona; k tomu, že přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona byla v tomto
řízení provedena exekuce přikázáním pohledávky
z účtu manžela povinného u peněžního ústavu, se
nepřihlíží. Byl-li exekuční příkaz k provedení exe-
kuce přikázáním pohledávky z účtu manžela povin-
ného u peněžního ústavu vydán přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, exekuce přikázáním pohle-
dávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu
se dokončí podle zákona č. 99/1963 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, a zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona, kterým se stanoví pravidla
pro případy souběžně probíhajících

výkonů rozhodnutí

Čl. V

V § 8 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví
pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů
rozhodnutí, se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„§ 304b odst. 2 věta první, § 304b odst. 5 věta druhá,
§ 304c odst. 1 věta pátá, § 304c odst. 1 věta poslední,
§ 304d odst. 4, § 307 odst. 3 věta třetí a § 309 odst. 3
občanského soudního řádu se použijí přiměřeně.“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2021.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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ZÁKON

ze dne 19. ledna 2021,

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb.,
zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zá-
kona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona
č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona
č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona
č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona
č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona
č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona
č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona
č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona
č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona
č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona
č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona
č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona
č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zá-
kona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona
č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona
č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona
č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona
č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona
č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona
č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona
č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona
č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona
č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona
č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona
č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona
č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona
č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona

č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona
č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona
č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona
č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona
č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona
č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona
č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona
č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona
č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona
č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb., zákona
č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona
č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona
č. 125/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 271/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb.,
zákona č. 454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zá-
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kona č. 200/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona
č. 246/2017 Sb., zákona č. 254/2017 Sb., zákona
č. 293/2017 Sb., zákona č. 306/2018 Sb., zákona
č. 32/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona
č. 125/2019 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 303/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb.,
zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zá-
kona č. 386/2020 Sb. a zákona č. 450/2020 Sb., se
mění takto:

1. V § 15 odst. 1 se na konci věty třetí nahra-
zuje tečka středníkem, za který se vkládá text „to
neplatí pro zdaňovací období kalendářních let 2020
a 2021, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše
30 % základu daně.“.

2. V § 20 odst. 8 se na konci věty čtvrté nahra-
zuje tečka středníkem, za který se vkládá text „to
neplatí pro zdaňovací období, která skončila v ob-
dobí od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, za která lze v úhrnu
odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně sníženého
podle § 34.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Poplatník, který podal přiznání k dani z příjmů
právnických osob přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona, může snížit základ daně za zdaňovací
období, které skončilo v období od 1. 3. 2020 do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, podle zákona
č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, v dodatečném daňovém
přiznání, které je oprávněn podat nejpozději do
konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém na-
byl účinnosti tento zákon.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následují-
cím po dni jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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