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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 21

Rozeslána dne 3. března 2017

Cena Kč 206,–

O B S A H:
60. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
61. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších
předpisů
62. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky
významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
63. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
64. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony
65. Z á k o n o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Sbírka zákonů č. 60 / 2017

Strana 610

Částka 21

60
ZÁKON
ze dne 18. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon),
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

význam pro výživu a zemědělství a pro
ochranu a udržitelné využívání biologické
rozmanitosti6d), které jsou zařazeny do Národního programu, nebo

Čl. I
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě
a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve
znění zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/2006
Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009
Sb., zákona č. 32/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,
zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 168/2015 Sb.,
se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 3
odst. 3, § 5 odst. 6 a 8, § 6 odst. 5 a 6, § 7 odst. 1
a 8, § 8 odst. 4, § 9 odst. 3 písm. b) a c), § 21 odst. 2,
§ 24 odst. 3 písm. h), § 24 odst. 4 písm. b), § 24
odst. 5, § 24 odst. 6 písm. d), § 29 odst. 2
a v § 29b odst. 5 se slova „Evropských společenství“
nahrazují slovy „Evropské unie“.
2. V § 2 odst. 1 písm. n) se slovo „podnikatelé )“ nahrazuje slovem „podnikatelé20)“.

2. genetický materiál živočišného původu,
který obsahuje funkční jednotky dědičnosti
a umožňuje přenos a regeneraci jedince při
zachování jeho genetického základu, zejména
odebrané sperma, vaječné buňky nebo
embrya, a který je uchováván a evidován v genobankách zařazených do Národního programu,
b) genobankou právnická osoba provozující soubor zařízení sloužících ke konzervaci a využívání genetických zdrojů zvířat,
c) biologickým materiálem odebraný materiál živočišného původu, který umožňuje získání
informací o genetickém vybavení zvířete, a to
zejména stěry sliznic, krev nebo chlupy.“.
5. Poznámka pod čarou č. 6e zní:
„6e) § 214 a násl. občanského zákoníku.“.

4

3. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:
„t) uváděním do oběhu plemenného zvířete, spermatu, embrya, vaječné buňky, násadových vajec
drůbeže a plemenného materiálu ryb a včel
jejich nákup nebo prodej, nabízení k prodeji
a každý jiný způsob převodu za úplatu nebo
bezúplatně jiným osobám.“.
4. V § 2 odstavec 2 zní:
„(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
a) genetickým zdrojem zvířete
1. zvíře evidované v Národním programu náležející k určitému druhu nebo plemeni nacházející se na území České republiky mající

6. V § 5 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 6g zní:
„h) poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na
základě jejich písemné žádosti informace, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního
tajemství6g), potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona.
6g

) § 504 občanského zákoníku.“.

7. V § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo
„podnikatelem4)“ nahrazuje slovem „podnikatelem20)“.
8. V § 6 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
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„h) poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na
základě jejich písemné žádosti informace, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního
tajemství6g), potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona.“.
9. § 14 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 21 zní:
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d) genobanka zařazená do Národního programu.
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) Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.“.

10. Za § 14 se vkládají nové § 14a až 14h, které
včetně nadpisů znějí:
„§ 14a

„§ 14
Národní program konzervace a využívání
genetických zdrojů rostlin, zvířat
a mikroorganismů významných pro výživu
a zemědělství
(1) Ministerstvo zpracovává Národní program
konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin,
zvířat a mikroorganismů významných pro výživu
a zemědělství (dále jen „Národní program“), který
obsahuje podmínky a postupy k zajištění ochrany,
konzervace, dokumentace a udržitelného využívání
genetických zdrojů zvířat. Ministerstvo vydává Národní program na dobu 5 let; podnět k jeho změně
může podat účastník Národního programu uvedený
v odstavci 4.
(2) Do Národního programu se zařazují
a) druh nebo plemeno zvířete,
b) uznané chovatelské sdružení nebo sdružení
chovatelů zvířat6e) (dále jen „sdružení“),
c) fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem genetického zdroje zvířete (dále jen „vlastník genetického zdroje zvířete“), a
d) genobanka.
(3) V Národním programu se evidují
a) jedinec genetického zdroje zvířete,
b) genetický a biologický materiál uchovávaný
v genobance.
(4) Účastníky Národního programu jsou
a) veřejná výzkumná instituce21) zřízená ministerstvem, která koordinuje opatření směřující
k realizaci Národního programu a opatření
s tím souvisejících (dále jen „určená osoba“),
b) vlastník genetického zdroje zvířete zařazený do
Národního programu,
c) sdružení uvedené v rozhodnutí o zařazení
druhu nebo plemene zvířete do Národního programu,

Zařazování druhu nebo plemene zvířete
do Národního programu
(1) Druh nebo plemeno zvířete zařadí ministerstvo do Národního programu na základě písemné
žádosti sdružení, pokud
a) se druh nebo plemeno zvířete nachází na území
České republiky, je autochtonní nebo lokálně
adaptované, má význam pro výživu a zemědělství a ochranu a udržitelné využívání biologické
rozmanitosti6d), jeho populace je životaschopná
a jsou prokazatelně doloženy údaje umožňující
jeho odlišení od jiného druhu nebo plemene
zvířete,
b) Metodika uchovávání genetického zdroje zvířete (dále jen „Metodika“) odpovídá svou strukturou a obsahem osnově stanovené v prováděcím právním předpisu a
c) řád plemenné knihy nebo plemenářské evidence, pokud je sdružení povinno jej vést, zohledňuje postupy dané Metodikou.
(2) Sdružení k žádosti o zařazení do Národního
programu přiloží
a) podklady prokazující, že se druh nebo plemeno
zvířete nachází na území České republiky, je
autochtonní nebo lokálně adaptované, má význam pro výživu a zemědělství a ochranu
a udržitelné využívání biologické rozmanitosti6d), jeho populace je životaschopná a jsou prokazatelně doloženy údaje umožňující jeho odlišení od jiného druhu nebo plemene zvířete,
b) návrh Metodiky a
c) návrh změny řádu plemenné knihy nebo plemenářské evidence, pokud je sdružení povinno jej
vést.
(3) K posouzení žádosti o zařazení podle odstavce 2 si ministerstvo vyžádá vyjádření určené osoby, které je podkladem pro rozhodnutí.
(4) Rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene
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zvířete do Národního programu musí kromě obecných náležitostí obsahovat název druhu nebo plemene zvířete a jako přílohu schválenou Metodiku
a případně také řád plemenné knihy nebo plemenářské evidence.

rodního programu. Vlastník k žádosti o prodloužení
doby platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního
programu přiloží prohlášení podle odstavce 2.

(5) Vyhláška stanoví osnovu Metodiky, která je
souborem postupů a organizačních opatření k zajištění uchování, ochrany, konzervace, dokumentace
a udržitelného využívání genetických zdrojů zvířat.

Zařazování genobanky do Národního programu

§ 14b
Zařazování vlastníka genetického zdroje zvířete
do Národního programu
(1) Vlastníka genetického zdroje zvířete zařadí
ministerstvo do Národního programu na základě
jeho písemné žádosti, pokud zvíře

§ 14c
(1) Genobanku zařadí ministerstvo do Národního programu na základě její písemné žádosti, pokud provozní řád genobanky zaručuje řádné uchování a evidenci genetického a biologického materiálu
podle specifikace uchovávaného genetického a biologického materiálu.
(2) Genobanka k žádosti o zařazení do Národního programu přiloží
a) provozní řád genobanky a

a) je součástí populace druhu nebo plemene zvířete zařazeného do Národního programu,

b) specifikaci uchovávaného genetického a biologického materiálu.

b) je trvale označeno předepsaným způsobem tak,
aby byla vyloučena jeho záměna s jinými jedinci, s výjimkou některých druhů zvířat, u kterých trvalé označení není možné, a

(3) K posouzení žádosti o zařazení podle odstavce 2 si ministerstvo vyžádá vyjádření určené osoby, které je podkladem pro rozhodnutí.

c) odpovídá kritériím pro zaevidování genetického
zdroje zvířete do Národního programu, které
jsou uvedeny v Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete
do Národního programu podle § 14a odst. 4.
(2) Vlastník zvířete k žádosti o zařazení do Národního programu přiloží prohlášení, že jsou splněny podmínky pro zaevidování tohoto zvířete jako
genetického zdroje do Národního programu podle
odstavce 1, a vyjádření určené osoby k podmínkám
uvedeným v odstavci 1 písm. a) a c).
(3) Rozhodnutí o zařazení vlastníka genetického zdroje zvířete do Národního programu platí
5 let ode dne nabytí právní moci a musí kromě obecných náležitostí obsahovat evidenční číslo vlastníka
v rámci Národního programu a název druhu nebo
plemene genetického zdroje zvířete.
(4) Platnost rozhodnutí o zařazení vlastníka genetického zdroje zvířete může ministerstvo na základě písemné žádosti vlastníka prodloužit nejvýše
o 5 let, a to opakovaně, pokud vlastník splňuje požadavky pro zařazení do Národního programu. Žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o zařazení
do Národního programu podává vlastník ministerstvu nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti rozhodnutí o zařazení do Ná-

(4) Rozhodnutí o zařazení genobanky do Národního programu platí 5 let ode dne nabytí právní
moci a musí kromě obecných náležitostí obsahovat
specifikaci uchovávaného genetického a biologického
materiálu a evidenční číslo genobanky v rámci Národního programu.
(5) Platnost rozhodnutí o zařazení genobanky
do Národního programu může ministerstvo na základě písemné žádosti genobanky prodloužit nejvýše
o 5 let, a to opakovaně, pokud genobanka splňuje
požadavky pro zařazení do Národního programu.
Žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu podává genobanka ministerstvu nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před
uplynutím doby platnosti rozhodnutí o zařazení do
Národního programu. Genobanka k žádosti o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o zařazení do
Národního programu přiloží prohlášení, že se nezměnily podmínky pro zařazení genobanky do Národního programu.
§ 14d
Změna a zrušení rozhodnutí o zařazení
do Národního programu
(1) Ministerstvo změní rozhodnutí o zařazení
do Národního programu, jestliže došlo ke změně
a) údajů uvedených v rozhodnutí, nebo
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b) Národního programu týkající se podmínek, na
základě kterých bylo rozhodnutí vydáno.
(2) Ministerstvo rozhodnutí o zařazení do Národního programu zruší, jestliže
a) právnická osoba, která je účastníkem Národního programu, zanikla,
b) fyzická nebo právnická osoba, která je účastníkem Národního programu, ukončila činnost,
c) fyzická osoba, která je účastníkem Národního
programu, zemřela nebo byla prohlášena za
mrtvou,
d) účastník Národního programu o jeho zrušení
sám písemně požádá,
e) genetický zdroj zvířete ve vlastnictví účastníka
Národního programu již nesplňuje podmínky
dané Metodikou, nebo
f) došlo ke změně Národního programu vylučující
zařazení do Národního programu.
§ 14e
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souhlasem vlastníka zvířete vydá rozhodnutí k zaevidování zvířete do Národního programu, a to ve
zvláště odůvodněných případech na základě kritérií
stanovených prováděcím právním předpisem, je-li to
nezbytné z hlediska obnovy genetické rozmanitosti,
regenerace nebo revitalizace daného druhu nebo plemene zvířete; na základě tohoto rozhodnutí je sdružení povinno zaevidovat do Národního programu
a zapsat do plemenné knihy nebo plemenářské evidence zvíře jako genetický zdroj.
(5) Zvíře zaevidované do Národního programu
podle odstavce 4 může být použito k plemenitbě výhradně v rámci populace genetického zdroje zvířete
stejného plemene a v souladu s Metodikou, která je
přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene
zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4.
(6) Vyhláška stanoví kritéria pro zaevidování
zvířete jako genetického zdroje do Národního programu podle odstavce 4, a to z hlediska obnovy genetické rozmanitosti, regenerace nebo revitalizace
daného druhu nebo plemene zvířete.

Zaevidování zvířete do Národního programu
(1) Sdružení, které je účastníkem Národního
programu, do Národního programu zaeviduje zvíře
jako genetický zdroj
a) se souhlasem vlastníka zvířete a
b) způsobem stanoveným v Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle
§ 14a odst. 4.
(2) Do Národního programu sdružení zaeviduje pouze zvíře, které je
a) součástí populace druhu nebo plemene zvířete
zařazeného do Národního programu,
b) trvale označeno předepsaným způsobem tak,
aby byla vyloučena jeho záměna s jinými jedinci, s výjimkou některých druhů zvířat, u kterých trvalé označení není možné, a
c) vyhovující z hlediska Metodiky, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene
zvířete do Národního programu podle § 14a
odst. 4.
(3) Zvíře zaevidované do Národního programu
zůstává genetickým zdrojem bez ohledu na změnu
vlastníka zvířete.
(4) Ministerstvo na návrh určené osoby a se

§ 14f
Ochrana a udržitelné využívání
genetického zdroje zvířete
(1) Vlastník genetického zdroje zvířete, který je
účastníkem Národního programu, je povinen
a) dodržovat podmínky uvedené v Národním programu a Metodice, která je přílohou rozhodnutí
o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4,
b) oznámit neprodleně určené osobě a sdružení
ohrožení genetického zdroje zvířete,
c) hodnotit genetický zdroj zvířete a vést o něm
dokumentaci způsobem a v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpise a předávat
výsledky tohoto hodnocení sdružení,
d) předat na základě písemné výzvy určené osoby
určené osobě nebo genobance, která je účastníkem Národního programu, vzorek biologického nebo genetického materiálu s příslušnou
dokumentací, s výjimkou údajů, které tvoří
předmět obchodního tajemství6g), nebo umožnit
odběr tohoto vzorku. Velikost vzorku stanoví
ministerstvo v prováděcím právním předpisu.
Postup předání je stanoven v Metodice, která
je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo
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plemene zvířete do Národního programu podle
§ 14a odst. 4,

(4) Sdružení, které je účastníkem Národního
programu, je povinno

e) oznámit písemně ministerstvu změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního
programu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy k této změně došlo,

a) dodržovat podmínky uvedené v Národním programu a Metodice, která je přílohou rozhodnutí
o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4,

f) oznámit písemně minimálně 30 dní předem
určené osobě záměr trvale přemístit jedince genetického zdroje zvířete z České republiky do
jiného členského státu Evropské unie nebo jeho
vývoz do třetí země.

b) oznámit neprodleně určené osobě ohrožení genetického zdroje zvířete, pokud se o takovém
ohrožení dozví,

(2) Určená osoba je povinna
a) dodržovat podmínky uvedené v Národním programu,
b) vést evidenci účastníků Národního programu
a přidělovat jim evidenční čísla,
c) koordinovat aktivity související s Národním
programem, včetně zajištění dlouhodobého
uchování genetického a biologického materiálu
a genetických zdrojů zvířat,
d) zajistit ve spolupráci s účastníkem Národního
programu regeneraci genetických zdrojů zvířat,
je-li to nezbytné z hlediska jejich ochrany,
uchovávání nebo udržitelného využívání,
e) provést každoročně hodnocení Národního programu v rozsahu stanoveném v prováděcím
právním předpise a toto hodnocení předložit
ministerstvu a na základě jeho výsledků případně ministerstvu navrhnout nařízení opatření související se zajištěním ochrany, uchováním
nebo udržitelným využíváním genetických
zdrojů zvířat.
(3) Účastník Národního programu je povinen
umožnit zaměstnanci určené osoby prohlídku zvířete za účelem zjištění stavu genetického zdroje kontrolovaného zvířete; o tomto záměru musí určená
osoba účastníka Národního programu písemně informovat. Zaměstnanec určené osoby, který se při
zjišťování stavu genetického zdroje zvířete seznámí
s údaji tvořícími předmět obchodního tajemství6g), je
povinen zachovávat mlčenlivost o těchto údajích.
Získá-li určená osoba při zjišťování stavu genetického zdroje zvířete od účastníka Národního programu údaje o genetickém zdroji zvířete, které tvoří
předmět obchodního tajemství6g), nesmí je určená
osoba bez souhlasu účastníka Národního programu
poskytnout třetí osobě.

c) oznámit ministerstvu změnu údajů týkajících se
rozhodnutí o zařazení do Národního programu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy k této změně došlo,
d) zajistit ve spolupráci s ostatními účastníky Národního programu regeneraci genetických zdrojů zvířat, je-li to nezbytné z hlediska jejich
ochrany, uchovávání nebo udržitelného využívání,
e) provést každoročně hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete
v rozsahu stanoveném v prováděcím právním
předpise a toto hodnocení předložit určené
osobě,
f) poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na
základě jejich písemné žádosti informace, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství6g), potřebné k plnění jejich úkolů
podle tohoto zákona.
(5) Ministerstvo vyzve sdružení ke změně Metodiky v případě změn právních předpisů, smluv vyplývajících z plnění mezinárodních závazků, Národního programu nebo na základě výsledků hodnocení
Národního programu provedeného podle odstavce 2
písm. e) nebo na základě výsledků hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje
zvířete provedeného podle odstavce 4 písm. e).
Sdružení do 30 dnů ode dne doručení výzvy ke
změně Metodiky, nestanoví-li ministerstvo lhůtu
delší, předloží ministerstvu návrh změn Metodiky.
Nepředloží-li sdružení návrh změny Metodiky v požadovaném rozsahu a ve stanovené lhůtě, pozbývá
rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete
do Národního programu vydané podle § 14a odst. 4
platnosti, a to dnem, kdy marně uplynula lhůta pro
podání návrhu na změnu Metodiky. O změnu Metodiky může sdružení požádat i z jiného důvodu než
z důvodů uvedených ve větě první. Pro řízení o návrhu změny Metodiky platí § 14a obdobně. Bude-li
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návrhu vyhověno, ministerstvo vydá podle § 14a
odst. 4 nové rozhodnutí, jehož přílohou bude nové
znění Metodiky.
(6) Vyhláška stanoví
a) způsob a rozsah hodnocení genetického zdroje
zvířete vlastníkem genetického zdroje zvířete,
b) velikost vzorku genetického zdroje zvířete,
který tvoří odebraný genetický materiál zvířete,
c) rozsah každoročního hodnocení příslušného
druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete
sdružením,
d) rozsah každoročního hodnocení Národního
programu určenou osobou.
§ 14g
Uchování genetického zdroje zvířete
(1) Uchování genetického zdroje zvířete ve
formě genetického materiálu nebo biologického materiálu (dále jen „materiál“) zajišťuje genobanka
v souladu se svým provozním řádem a standardy
pro genobanky, které stanoví ministerstvo v prováděcím právním předpisu.
(2) Genobanka ukládá materiál na základě
smlouvy mezi vlastníkem genetického zdroje zvířete
a určenou osobou. Uložený materiál spravuje genobanka a jeho vlastníkem je určená osoba, pokud
smlouva nestanoví jinak.
(3) Genobanka je povinna
a) uchovávat materiál v souladu s provozním řádem a standardy pro genobanky,
b) oznámit vznik situace, která znamená riziko poškození nebo zničení uloženého materiálu, neprodleně určené osobě a v součinnosti s ní zajistit opatření k eliminaci tohoto rizika.
(4) Materiál uložený v genobance je určen pro
dlouhodobé uchování a pro použití v případě nekomerčního výzkumu, testace nebo obnovy genetické
rozmanitosti, hodnocení nebo regenerace druhu
nebo plemene genetického zdroje zvířete.
(5) Vzorek materiálu z genobanky poskytuje na
vyžádání třetím osobám genobanka se souhlasem
určené osoby, pokud existuje jeho dostatečná zásoba
a poskytnutím vzorku nedojde k ohrožení genetického zdroje zvířete nebo k jeho poškození, které by
mohlo mít za následek fyzický zánik genetického
zdroje zvířete. Vzorek materiálu poskytuje geno-
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banka za náklady, které nepřesahují náklady spojené
s poskytnutím vzorku. Rozsah dostatečné zásoby
materiálu stanoví ministerstvo v prováděcím právním
předpisu.
(6) Vyhláška stanoví
a) standardy pro uchovávání materiálu zajišťovaného genobankou,
b) rozsah dostatečné zásoby materiálu.
§ 14h
Financování ochrany genetického zdroje zvířete
Finanční prostředky pro konzervaci, ochranu,
hodnocení, dokumentaci a udržitelné využívání genetického zdroje zvířete v rámci Národního programu jsou poskytovány pro účely uvedené v tomto
zákoně ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly ministerstva.“.
11. V § 20 odst. 4 se doplňuje věta, která zní:
„K plemenitbě včel mohou být využívána pouze
plemenná včelstva nebo sperma včely medonosné
kraňské.“.
12. V § 23 odst. 1 písm. a) se za slovo „osobě“
vkládají slova „a identifikačními údaji o zákonném
zástupci, je-li chovatelem nezletilá osoba,“.
13. V § 23b odst. 6 se slova „ , v odůvodněném
a potřebném rozsahu i ostatním subjektům“ zrušují.
14. V § 23b odst. 9 se za slovo „ministerstvu“
vkládají slova „ , České plemenářské inspekci, orgánům veterinární správy a pověřené osobě podle
§ 23c“.
15. § 26 a 27 včetně nadpisů znějí:
„§ 26
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v České republice, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb nebo včel v rozporu s § 21
odst. 1,
b) uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v jiných členských státech Evropské unie v rozporu
s § 21 odst. 2,
c) uvede do oběhu plemenné zvíře narozené ve
třetích zemích v rozporu s § 21 odst. 3,
d) uvede do oběhu sperma plemenných zvířat
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nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované v inseminačních stanicích v České
republice v rozporu s § 21 odst. 4,
e) uvede do oběhu sperma plemenných zvířat
nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované mimo území České republiky
v rozporu s § 21 odst. 5,
f) uvede do oběhu na území České republiky
sperma plemeníků zapsaných do ústředního registru plemeníků v rozporu s § 21 odst. 6,
g) uvede do oběhu embrya nebo vaječné buňky
plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných
v chovném registru v rozporu s § 21 odst. 7,
h) v rozporu s § 21 odst. 9 přemístí z jiných členských států včely nebo plemenné ryby nebo jejich plemenný materiál nebo je doveze ze třetích
zemí na území České republiky bez souhlasu
ministerstva,
i) nesplní některou z povinností uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle
§ 24 odst. 3 písm. c) nebo rozhodnutím o zvláštním opatření vydaným podle § 25 odst. 2 nebo 3,
j) ztěžuje nebo maří výkon kontroly podle tohoto
zákona,
k) vykonává činnost, ke které je třeba souhlasu
nebo uznání, bez tohoto souhlasu nebo uznání,
nebo
l) nesplní povinnost podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie na úseku šlechtění, plemenitby, označování a evidence zvířat.
(2) Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že
a) nevytvoří podmínky nezbytné pro zjišťování
údajů potřebných pro testování a posuzování
podle § 7 odst. 5 písm. a),
b) neumožní ve svých chovech testovací připařování, prověřování plemeníků, předvedení nebo
posuzování zevnějšku vyjmenovaných hospodářských zvířat podle § 7 odst. 5 písm. b),
c) neposkytne plemenice, jejich samčí nebo samičí
potomstvo, u drůbeže násadová vejce nebo jednodenní drůbež, u plemenných ryb jejich plemenný materiál nebo u včel matky ke společnému kontrolnímu chovu nebo pro potřeby testování a posuzování podle § 7 odst. 5 písm. c),
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d) neumožní ověření původu nebo stanovení genetického typu podle § 7 odst. 5 písm. d),
e) v rozporu s § 15 odst. 1 nepoužije k plemenitbě
plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků,
f) nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění
inseminace pro osobu oprávněnou k provádění inseminace oddělené prostory podle § 17
odst. 3,
g) neprovede u vlastních plemenic inseminaci podle § 17 odst. 4,
h) nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění
přenosu embryí oddělené prostory podle § 18
odst. 2,
i) nepoužije k přirozené plemenitbě plemeníky
zapsané v ústředním registru plemeníků podle
§ 19 odst. 1,
j) nevede záznamy o provádění přirozené plemenitby nebo tyto nepředá pověřené osobě podle
§ 19 odst. 2, nebo
k) nepoužije k plemenitbě drůbeže přirozenou
plemenitbou nebo inseminací v uznaných chovech plemeníky, jejich sperma nebo plemenice
podle § 20 odst. 1.
(3) Fyzická osoba se jako majitel zvířete dopustí přestupku tím, že nepožádá o ověření původu
plemenného zvířete nebo o stanovení jeho genetického typu podle § 12 odst. 6.
(4) Fyzická osoba se jako chovatel nebo osoba
uvádějící do oběhu plemenná zvířata, sperma,
embrya, vaječné buňky, násadová vejce drůbeže
nebo plemenný materiál ryb dopustí přestupku tím,
že v rozporu s § 21 odst. 8 nevede evidenci nebo
nepředá údaje o uvádění do oběhu pověřené osobě.
(5) Fyzická osoba se jako účastník Národního
programu dopustí přestupku tím, že v rozporu
s § 14e odst. 5 použije k plemenitbě zvíře zaevidované do Národního programu.
(6) Fyzická osoba se jako vlastník genetického
zdroje zvířete, který je účastníkem Národního programu, dopustí přestupku tím, že
a) nedodrží podmínky uvedené v Národním programu a Metodice podle § 14f odst. 1 písm. a),
b) neoznámí neprodleně určené osobě a sdružení
ohrožení genetického zdroje zvířete podle § 14f
odst. 1 písm. b),
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c) v rozporu s § 14f odst. 1 písm. c) nehodnotí
genetický zdroj zvířete a nevede o něm dokumentaci,
d) v rozporu s § 14f odst. 1 písm. d) nepředá
určené osobě nebo genobance vzorek biologického nebo genetického materiálu nebo neumožní odběr tohoto vzorku,
e) neoznámí ministerstvu změnu údajů týkajících
se rozhodnutí o zařazení do Národního programu podle § 14f odst. 1 písm. e), nebo
f) neoznámí písemně určené osobě záměr trvale
přemístit jedince genetického zdroje zvířete
z České republiky do jiného členského státu
Evropské unie nebo jeho vývoz do třetí země
podle § 14f odst. 1 písm. f).
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jovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,
c) nepředá pověřené osobě údaje podle § 23
odst. 1 písm. c), nebo
d) neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti
podle § 23 odst. 1 písm. d).
(9) Fyzická osoba se jako chovatel živočichů
pocházejících z akvakultury vnímavých k nákazám,
která vlastní nebo drží tyto živočichy za účelem jejich prodeje nebo nabízení k prodeji, s výjimkou maloobchodního prodeje, nebo chovatel plemenných
ryb dopustí přestupku tím, že
a) neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 2
písm. a),

(7) Fyzická osoba se jako chovatel označovaných zvířat dopustí přestupku tím, že

b) v rozporu s § 23 odst. 2 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,

a) nezajistí jejich označování identifikačními prostředky podle § 22 odst. 1,

c) nepředá pověřené osobě údaje podle § 23
odst. 2 písm. c), nebo

b) nezajistí používání identifikačních prostředků
při označování označovaných zvířat podle
§ 22 odst. 2,

d) neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti
podle § 23 odst. 2 písm. d).

c) v rozporu s § 22 odst. 5 přemístí označované
zvíře,

(10) Fyzická osoba se jako chovatel koní a oslů
a jejich kříženců a chovatel turů dopustí přestupku
tím, že

d) nepostupuje v případě ztráty identifikačního
prostředku nebo jeho poškození podle § 22
odst. 6,

a) nevyžádá si od pověřené osoby průkaz koně
nebo průvodní list skotu podle § 23 odst. 4
písm. a),

e) sejme nebo odstraní identifikační prostředek
z označovaného zvířete bez jeho nahrazení
jiným identifikačním prostředkem v rozporu
s § 22 odst. 7,

b) v rozporu s § 23 odst. 4 písm. b) nezajistí, aby
do průkazu koně nebo průvodního listu skotu
byly doplněny správné a úplné údaje a aby tam
byly zaznamenány veškeré jejich změny,

f) sejme, případně odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete a nahradí jej jiným
identifikačním prostředkem v rozporu s § 22
odst. 8,

c) v rozporu s § 23 odst. 4 písm. c) nepředává
nebo nepřebírá při přemisťování evidovaného
zvířete společně s evidovaným zvířetem také
průkaz koně nebo průvodní list skotu, nebo

g) nedezinfikuje nebo neznehodnotí po sejmutí
identifikační prostředek podle § 22 odst. 9,
nebo

d) nevyžádá si od pověřené osoby vystavení duplikátu průkazu koně, náhradního průkazu
koně nebo průvodního listu skotu podle § 23
odst. 4 písm. d).

h) neoznačí tura dovezeného ze třetích zemí, který
zůstává na území České republiky podle § 22
odst. 11.

(11) Fyzická osoba se jako provozovatel líhní
dopustí přestupku tím, že

(8) Fyzická osoba se jako chovatel evidovaných
zvířat dopustí přestupku tím, že

a) neeviduje svá zařízení podle § 23a odst. 1
písm. a),

a) neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 1
písm. a),

b) nepředá údaje týkající se identifikace, počtu,
přemisťování a změn evidovaných zvířat podle
§ 23a odst. 1 písm. b), nebo

b) v rozporu s § 23 odst. 1 písm. b) nevede ve stá-
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c) neoznámí ukončení činnosti podle § 23a odst. 1
písm. e).
(12) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až h) nebo l), odstavce 2
písm. a) až d), f) až h) nebo k) nebo odstavce 4,
5 nebo 6,
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i), j) nebo k), odstavce 2 písm. e),
i) nebo j) nebo odstavce 7, 8, 9, 10 nebo 11.
§ 27
Správní delikty právnických osob
a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že
a) uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v České republice, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb nebo včel v rozporu s § 21
odst. 1,
b) uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v jiných členských státech Evropské unie v rozporu
s § 21 odst. 2,
c) uvede do oběhu plemenné zvíře narozené ve
třetích zemích v rozporu s § 21 odst. 3,
d) uvede do oběhu sperma plemenných zvířat
nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované v inseminačních stanicích v České
republice v rozporu s § 21 odst. 4,
e) uvede do oběhu sperma plemenných zvířat
nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované mimo území České republiky
v rozporu s § 21 odst. 5,
f) uvede do oběhu na území České republiky
sperma plemeníků zapsaných do ústředního registru plemeníků v rozporu s § 21 odst. 6,
g) uvede do oběhu embrya nebo vaječné buňky
plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných
v chovném registru v rozporu s § 21 odst. 7,
h) v rozporu s § 21 odst. 9 přemístí z jiných členských států včely nebo plemenné ryby nebo jejich plemenný materiál nebo je doveze ze třetích
zemí na území České republiky bez souhlasu
ministerstva,
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i) nesplní některou z povinností uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle
§ 24 odst. 3 písm. c) nebo rozhodnutím o zvláštním opatření vydaným podle § 25 odst. 2 nebo 3,
j) ztěžuje nebo maří výkon kontroly podle tohoto
zákona,
k) vykonává činnost, ke které je třeba souhlasu
nebo uznání, bez tohoto souhlasu nebo uznání,
nebo
l) nesplní povinnost podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie na úseku šlechtění, plemenitby, označování a evidence zvířat.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako chovatel dopustí správního deliktu tím, že
a) nevytvoří podmínky nezbytné pro zjišťování
údajů potřebných pro testování a posuzování
podle § 7 odst. 5 písm. a),
b) neumožní ve svých chovech testovací připařování, prověřování plemeníků, předvedení nebo
posuzování zevnějšku vyjmenovaných hospodářských zvířat podle § 7 odst. 5 písm. b),
c) neposkytne plemenice, jejich samčí nebo samičí
potomstvo, u drůbeže násadová vejce nebo jednodenní drůbež, u plemenných ryb jejich plemenný materiál nebo u včel matky ke společnému kontrolnímu chovu nebo pro potřeby testování a posuzování podle § 7 odst. 5 písm. c),
d) neumožní ověření původu nebo stanovení genetického typu podle § 7 odst. 5 písm. d),
e) v rozporu s § 15 odst. 1 nepoužije k plemenitbě
plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků,
f) nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění
inseminace pro osobu oprávněnou k provádění inseminace oddělené prostory podle § 17
odst. 3,
g) neprovede u vlastních plemenic inseminaci podle § 17 odst. 4,
h) nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění
přenosu embryí oddělené prostory podle § 18
odst. 2,
i) nepoužije k přirozené plemenitbě plemeníky
zapsané v ústředním registru plemeníků podle
§ 19 odst. 1,
j) nevede záznamy o provádění přirozené pleme-
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nitby nebo tyto nepředá pověřené osobě podle
§ 19 odst. 2, nebo
k) nepoužije k plemenitbě drůbeže přirozenou
plemenitbou nebo inseminací v uznaných chovech plemeníky, jejich sperma nebo plemenice
podle § 20 odst. 1.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako majitel zvířete dopustí správního deliktu tím, že
nepožádá o ověření původu plemenného zvířete
nebo o stanovení jeho genetického typu podle § 12
odst. 6.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako chovatel nebo osoba uvádějící do oběhu plemenná zvířata, sperma, embrya, vaječné buňky, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb
dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21 odst. 8
nevede evidenci nebo nepředá údaje o uvádění do
oběhu pověřené osobě.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako účastník Národního programu dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 14e odst. 5 použije
k plemenitbě zvíře zaevidované do Národního programu.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako vlastník genetického zdroje zvířete, který je
účastníkem Národního programu, dopustí správního
deliktu tím, že
a) nedodrží podmínky uvedené v Národním programu a Metodice podle § 14f odst. 1 písm. a),
b) neoznámí neprodleně určené osobě a sdružení
ohrožení genetického zdroje zvířete podle § 14f
odst. 1 písm. b),
c) v rozporu s § 14f odst. 1 písm. c) nehodnotí
genetický zdroj zvířete a nevede o něm dokumentaci,
d) v rozporu s § 14f odst. 1 písm. d) nepředá
určené osobě nebo genobance vzorek biologického nebo genetického materiálu nebo neumožní odběr tohoto vzorku,
e) neoznámí ministerstvu změnu údajů týkajících
se rozhodnutí o zařazení do Národního programu podle § 14f odst. 1 písm. e), nebo
f) neoznámí písemně určené osobě záměr trvale
přemístit jedince genetického zdroje zvířete
z České republiky do jiného členského státu
Evropské unie nebo jeho vývoz do třetí země
podle § 14f odst. 1 písm. f).
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(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako chovatel označovaných zvířat dopustí správního deliktu tím, že
a) nezajistí jejich označování identifikačními prostředky podle § 22 odst. 1,
b) nezajistí používání identifikačních prostředků
při označování označovaných zvířat podle
§ 22 odst. 2,
c) v rozporu s § 22 odst. 5 přemístí označované
zvíře,
d) nepostupuje v případě ztráty identifikačního
prostředku nebo jeho poškození podle § 22
odst. 6,
e) sejme nebo odstraní identifikační prostředek
z označovaného zvířete bez jeho nahrazení jiným identifikačním prostředkem v rozporu
s § 22 odst. 7,
f) sejme, případně odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete a nahradí jej jiným
identifikačním prostředkem v rozporu s § 22
odst. 8,
g) nedezinfikuje nebo neznehodnotí po sejmutí
identifikační prostředek podle § 22 odst. 9,
nebo
h) neoznačí tura dovezeného ze třetích zemí, který
zůstává na území České republiky podle § 22
odst. 11.
(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako chovatel evidovaných zvířat dopustí správního
deliktu tím, že
a) neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 1
písm. a),
b) v rozporu s § 23 odst. 1 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,
c) nepředá pověřené osobě údaje podle § 23
odst. 1 písm. c), nebo
d) neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti
podle § 23 odst. 1 písm. d).
(9) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako chovatel živočichů pocházejících z akvakultury
vnímavých k nákazám, která vlastní nebo drží tyto
živočichy za účelem jejich prodeje nebo nabízení
k prodeji, s výjimkou maloobchodního prodeje,
nebo chovatel plemenných ryb dopustí správního
deliktu tím, že
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a) neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 2
písm. a),

správního deliktu tím, že nevede provozní záznamy
nebo je nepředá podle § 18 odst. 1.

b) v rozporu s § 23 odst. 2 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,

(14) Oprávněná osoba se dopustí správního deliktu tím, že

c) nepředá pověřené osobě údaje podle § 23
odst. 2 písm. c), nebo
d) neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti
podle § 23 odst. 2 písm. d).
(10) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se jako chovatel koní a oslů a jejich kříženců a chovatel turů dopustí správního deliktu tím, že

a) nezajišťuje testování a posuzování v chovech
nebo testačních zařízeních osobami odborně
způsobilými nebo technickým vybavením podle
§ 7 odst. 2,
b) neprovede testování nebo posouzení hospodářských zvířat podle § 7 odst. 3 písm. a),
c) nedodrží postupy a posuzování podle § 7
odst. 3 písm. b),

a) nevyžádá si od pověřené osoby průkaz koně
nebo průvodní list skotu podle § 23 odst. 4
písm. a),

d) nezjišťuje původy, vlastnosti a znaky vyjmenovaných hospodářských zvířat podle § 7 odst. 3
písm. c),

b) v rozporu s § 23 odst. 4 písm. b) nezajistí, aby
do průkazu koně nebo průvodního listu skotu
byly doplněny správné a úplné údaje a aby tam
byly zaznamenány veškeré jejich změny,

e) v rozporu s § 7 odst. 3 písm. d) neeviduje údaje
o původu, výkonnosti a reprodukci zvířat nebo
je nepředá,

c) v rozporu s § 23 odst. 4 písm. c) nepředává
nebo nepřebírá při přemisťování evidovaného
zvířete společně s evidovaným zvířetem také
průkaz koně nebo průvodní list skotu, nebo
d) nevyžádá si od pověřené osoby vystavení duplikátu průkazu koně, náhradního průkazu
koně nebo průvodního listu skotu podle § 23
odst. 4 písm. d).
(11) Sdružení, které je účastníkem Národního
programu, se dopustí správního deliktu tím, že
a) nezaeviduje do Národního programu zvíře podle § 14e odst. 2, nebo
b) v rozporu s § 14e odst. 4 nezaeviduje do Národního programu nebo nezapíše do plemenné
knihy nebo plemenářské evidence zvíře jako genetický zdroj zvířete.
(12) Osoba provozující inseminační stanici se
dopustí správního deliktu tím, že
a) nepoužije plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 16 odst. 1 písm. a), nebo
b) v rozporu s § 16 odst. 1 písm. b) nebo c) nevede
provozní záznamy o jednotlivých plemenících,
o odebraném spermatu, o vyrobených inseminačních dávkách nebo o výdeji inseminačních
dávek nebo je nepředá pověřené osobě.
(13) Středisko pro přenos embryí se dopustí

f) neposkytuje poradenství podle § 7 odst. 3
písm. e),
g) nepředá v případě ukončení činnosti veškeré
údaje a podklady podle § 7 odst. 3 písm. f),
h) nepostupuje při testování a posuzování koní
podle § 7 odst. 6,
i) v rozporu s § 8 odst. 2 písm. b) nezajistí hodnocení plemenných zvířat nebo o výsledku
hodnocení nevydá doklad,
j) nedoloží způsobilost k ověřování a osvědčování
původů a stanovování genetických typů plemenných zvířat podle § 12 odst. 2 písm. a),
k) v rozporu s § 12 odst. 2 písm. b) nedoloží účast
v mezinárodních srovnávacích testech nebo
trvale nesplňuje jejich kritéria,
l) v rozporu s § 12 odst. 2 písm. c) neověří původ
nebo nestanoví genetický typ plemenného zvířete,
m) nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané
v ústředním registru plemeníků podle § 15
odst. 1,
n) neprovede inseminaci nebo vpravování embryí
podle § 17 odst. 1,
o) nepoužije sperma plemeníků podle § 17 odst. 2
písm. a),
p) v rozporu s § 17 odst. 2 písm. b) nevede záznamy o inseminaci nebo je nepředá,
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q) nedodrží připařovací plán nebo testovací připařování podle § 17 odst. 2 písm. c), nebo

m) nedoplňuje
písm. f),

r) neohlásí změny podle § 32.

n) v rozporu s § 23c odst. 2 písm. g) neregistruje
plemeníky v ústředním registru plemeníků nebo
nevede jeho databázi nebo ji nedoplňuje,

(15) Určená osoba se dopustí správního deliktu
tím, že
a) nedodrží podmínky uvedené v Národním programu podle § 14f odst. 2 písm. a),
b) v rozporu s § 14f odst. 2 písm. b) nevede evidenci účastníků Národního programu nebo jim
nepřidělí evidenční čísla,
c) nekoordinuje aktivity související s Národním
programem podle § 14f odst. 2 písm. c),
d) nezajistí regeneraci genetického zdroje zvířete
podle § 14f odst. 2 písm. d),
e) v rozporu s § 14f odst. 2 písm. e) neprovede
hodnocení Národního programu nebo toto
hodnocení nepředloží ministerstvu, nebo
f) neohlásí změny podle § 32.

databázi

podle

§

23c

odst. 2

o) v rozporu s § 23c odst. 2 písm. h) nekontroluje
identifikační čísla zvířat a správnost předávaných údajů nebo nevyzve chovatele k odstranění
nebo k opravě údajů,
p) nearchivuje vrácené průvodní listy skotu, průkazy koní a záznamy o registraci chovatelů
a ostatních osob podle § 23c odst. 2 písm. i),
q) nezajišťuje ochranu a bezpečnost údajů uložených v informačním systému ústřední evidence
podle § 23c odst. 2 písm. j),
r) v rozporu s § 23c odst. 2 písm. k) nepředá údaje
nebo doklady nebo neprovede zápis o tomto
předání v případě zrušení rozhodnutí o pověření,

(16) Pověřená osoba se dopustí správního deliktu tím, že

s) nevrátí průvodní list skotu organizaci, která jej
vystavila, podle § 23c odst. 2 písm. l),

a) nezajistí zpracování a zveřejňování výsledků
testování a posuzování a jejich evidenci podle
§ 7 odst. 7,

t) neeviduje odděleně údaje nesprávné nebo nepravděpodobné podle § 23c odst. 2 písm. m),

b) v rozporu s § 8 odst. 2 písm. d) nezajistí hodnocení plemenných zvířat nebo o výsledku
hodnocení nevydá doklad,
c) nevede ústřední registr plemeníků podle § 15
odst. 2,
d) nepřidělí chovateli označovaných zvířat identifikační prostředky podle § 22 odst. 3 písm. a),
e) nezabezpečí označování koní podle § 22 odst. 3
písm. b),
f) nezaeviduje původní identifikační číslo zvířete
podle § 22 odst. 11,
g) neposkytuje údaje podle § 23b odst. 5,

u) v rozporu s § 23c odst. 2 písm. p) nezpracovává
nebo nezveřejňuje odhady plemenných hodnot,
v) nepřiděluje výrobcům elektronických identifikátorů pro označování označovaných zvířat číselné řady podle § 23c odst. 2 písm. q), nebo
w) neohlásí změny podle § 32.
(17) Sdružení, které je účastníkem Národního
programu, se dopustí správního deliktu tím, že
a) nedodrží podmínky uvedené v Národním programu a Metodice podle § 14f odst. 4 písm. a),
b) neoznámí určené osobě ohrožení genetického
zdroje zvířete podle § 14f odst. 4 písm. b),

h) neposkytuje formuláře podle § 23c odst. 2
písm. a),

c) neoznámí změnu údajů týkajících se rozhodnutí
o zařazení do Národního programu podle § 14f
odst. 4 písm. c),

i) neshromažďuje údaje podle § 23c odst. 2
písm. b),

d) nezajistí regeneraci genetického zdroje zvířete
podle § 14f odst. 4 písm. d),

j) nevystavuje průvodní listy skotu nebo průkazy
koní podle § 23c odst. 2 písm. c),

e) neprovede hodnocení příslušného druhu nebo
plemene genetického zdroje zvířete podle
§ 14f odst. 4 písm. e), nebo

k) nepředává chovatelům pokyny podle § 23c
odst. 2 písm. d),
l) nevede evidenci podle § 23c odst. 2 písm. e),

f) neposkytne informace podle § 14f odst. 4
písm. f).
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(18) Genobanka se dopustí správního deliktu
tím, že

a nerealizuje šlechtitelský program a nezveřejňuje jeho výsledky,

a) neuchovává materiál podle § 14g odst. 3
písm. a), nebo

b) nevede chovný registr podle § 6 odst. 4
písm. b),

b) v rozporu s § 14g odst. 3 písm. b) neoznámí
vznik situace znamenající riziko poškození
nebo zničení uloženého materiálu nebo nezajistí
opatření k eliminaci tohoto rizika.

c) nekontroluje plnění ustanovení řádu chovného
registru podle § 6 odst. 4 písm. c),

(19) Uznané chovatelské sdružení se dopustí
správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 5 odst. 7 písm. a) nepostupuje při
své činnosti v souladu se svým chovným cílem
a šlechtitelským programem, nevyhodnocuje
nebo nerealizuje šlechtitelský program nebo nezveřejňuje jeho výsledky,
b) v rozporu s § 5 odst. 7 písm. b) nevede plemennou knihu nebo v ní neeviduje plemenná zvířata
nebo nevede plemenářskou evidenci nebo v ní
neeviduje hejna drůbeže, plemenných ryb nebo
včel,
c) nekontroluje plnění ustanovení řádu plemenné
knihy nebo plemenářské evidence podle § 5
odst. 7 písm. c),
d) v rozporu s § 5 odst. 7 písm. d) nevydá, neověří
nebo nezkontroluje potvrzení o původu plemenných zvířat, u drůbeže a plemenných ryb
potvrzení o původu rodičovského hejna,
e) v rozporu s § 5 odst. 7 písm. e) neeviduje nebo
nezveřejňuje dědičné vady a zvláštnosti,
f) v rozporu s § 5 odst. 7 písm. f) nezajistí hodnocení vyjmenovaných hospodářských zvířat
nebo nevydá o jeho výsledku doklady,
g) neposkytne informace o plemenných zvířatech
podle § 5 odst. 7 písm. g),
h) neposkytne určené osobě nebo ministerstvu
údaje podle § 5 odst. 7 písm. h),
i) nepostupuje při testování a posuzování koní
podle § 7 odst. 6,
j) nepřevezme výsledky testování a posuzování
podle § 7 odst. 8, nebo
k) neohlásí změny podle § 32.
(20) Chovatelský podnik prasat se dopustí
správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 6 odst. 4 písm. a) nepostupuje při
své činnosti v souladu se svým chovným cílem
a šlechtitelským programem, nevyhodnocuje

d) v rozporu s § 6 odst. 4 písm. d) nevydá, neověří
nebo nezkontroluje doklad o původu,
e) v rozporu s § 6 odst. 4 písm. e) nezpracuje nebo
nezveřejní plemenné hodnoty,
f) v rozporu s § 6 odst. 4 písm. f) neprovede hodnocení zvířat nebo nevydá o jeho výsledku doklady,
g) neposkytne informace o zvířatech podle § 6
odst. 4 písm. g),
h) neposkytne určené osobě nebo ministerstvu
údaje podle § 6 odst. 4 písm. h),
i) nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané
v ústředním registru plemeníků podle § 15
odst. 1, nebo
j) neohlásí změny podle § 32.
(21) Provozovatel jatek, provozovatel líhní,
provozovatel shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení nebo asanačního podniku se dopustí
správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 23a odst. 1 písm. a) neeviduje svá
zařízení (provozovny) nebo neoznamuje
změny,
b) nepředá údaje týkající se identifikace, počtu,
přemisťování a změn evidovaných zvířat podle
§ 23a odst. 1 písm. b),
c) nepřebírá při přemístění zvířete průvodní listy
skotu nebo průkazy koní podle § 23a odst. 1
písm. c),
d) nezajistí odeslání průvodního listu skotu nebo
průkazu koně podle § 23a odst. 1 písm. d),
nebo
e) neoznámí ukončení své činnosti podle § 23a
odst. 1 písm. e).
(22) Obchodník se dopustí správního deliktu
tím, že
a) v rozporu s § 23a odst. 2 písm. a) neeviduje
nebo neoznamuje změny,
b) nepředá údaje týkající se identifikace, počtu,
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přemisťování a změn evidovaných zvířat podle
§ 23a odst. 2 písm. b),

17. V § 28 odst. 3 se za slovo „Odpovědnost“
vkládá slovo „právnické“.

c) nepřebírá při přemístění zvířete průvodní listy
skotu podle § 23a odst. 2 písm. c), nebo

18. V § 28 odst. 5 se slovo „podnikání4)“ nahrazuje slovem „podnikání20)“.

d) neoznámí ukončení své činnosti podle § 23a
odst. 2 písm. d).

19. V § 29 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 2.

(23) Dopravce se dopustí správního deliktu
tím, že

20. V § 29b odst. 6 a v § 29e odst. 2 se slova
„Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

a) není registrován podle § 23a odst. 3 písm. a),
nebo
b) v rozporu s § 23a odst. 3 písm. b) nepřebírá
nebo nepředává při přemístění zvířete průvodní
listy skotu nebo průkazy koní.

21. V § 33 se slova „§ 14 odst. 19“ nahrazují
slovy „§ 14a odst. 5, § 14e odst. 6, § 14f odst. 6,
§ 14g odst. 6“.
Čl. II

(24) Za správní delikt se uloží pokuta

Přechodná ustanovení

a) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 nebo 13,
b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až h) nebo l), odstavce 2
písm. a) až d), f) až h) nebo k) nebo odstavce 4,
5, 6, 11, 15, 17, 18, 19 nebo 20,

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona a k tomuto dni neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 154/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle
odstavce 1 písm. i), j) nebo k), odstavce 2
písm. e), i) nebo j) nebo odstavce 7, 8, 9, 10,
12, 14, 21, 22 nebo 23,

2. Určená osoba může provozovat genobanku
podle zákona č. 154/2000 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to nejdéle po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

d) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle
odstavce 16.“.

Čl. III

16. V § 28 odst. 1 se slova „nesplnění nebo“
zrušují a za slovo „porušení“ se vkládá slovo
„právní“.

Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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Částka 21

61
ZÁKON
ze dne 19. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
(zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných
půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích
a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona
č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona
č. 317/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 490/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona
č. 263/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou
č. 1 a 1a zní:
„(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo
použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje
a) podmínky uvádění do oběhu, skladování a používání hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů,

kterých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 1 odst. 5 a 6, § 10 odst. 1, § 12 odst. 4,
§ 13 odst. 1 písm. a) a b) a v § 13a odst. 1 se slova
„Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
3. Poznámka pod čarou č. 2a zní:
„2a) Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února
2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě,
a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité
vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol
na hranici podle uvedené směrnice.“.

4. V § 2 se na konci textu písmene i) doplňují
slova „ , s výjimkou přípravků na ochranu rostlin21)“.
Poznámka pod čarou č. 21 zní:

b) podmínky agrochemického zkoušení zemědělských půd,

„21) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/
/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/
/117/EHS a 91/414/EHS.“.

c) podmínky zjišťování půdních vlastností lesních
pozemků a některé podmínky používání upravených kalů1a),

5. V § 2 se na konci textu písmene j) doplňují slova „ , s výjimkou přípravků na ochranu rostlin21)“.

d) podmínky uvádění do oběhu, skladování a používání sedimentů,
e) působnost orgánů odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, včetně pravomoci ukládat sankce.

„a) jsou registrována podle tohoto zákona nebo jim
byl udělen souhlas podle § 3a odst. 3 nebo § 3b
odst. 3; to neplatí, pokud jde o statkové hnojivo
a hnojiva ES,“.

) Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986
o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství.

7. V § 3 odst. 2 písm. c) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „rizikových látek“ se vkládají slova „nebo mikrobiologických parametrů“.

) § 32 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně ně-

8. V § 3 odst. 2 se na konci písmene c) tečka

1

1a

6. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní:
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nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d),
které zní:
„d) v rozporu s podmínkami registrace podle § 5
odst. 1 písm. d).“.
9. V § 3 odst. 4 se věta první nahrazuje větou
„Od hodnot chemických a fyzikálních vlastností
hnojiva nebo pomocné látky uvedených v označení
jsou přípustné odchylky v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.“.
10. V § 3 odst. 5 se za slovem „prvky“ slovo
„a“ nahrazuje čárkou a za slova „rizikové látky“ se
vkládají slova „a mikrobiologické parametry“.
11. V § 3a odst. 2 písmeno d) zní:
„d) návrh etikety nebo příbalového letáku22), kterým budou hnojivo nebo pomocná látka v souladu s § 7 opatřeny.“.
Poznámka pod čarou č. 22 zní:
„22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/
/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování
a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/
/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/
/2006.“.

12. V § 3a odst. 3 se na konci textu věty první
doplňují slova „ , jehož součástí je závazné znění
etikety nebo příbalového letáku“ a ve větě druhé se
slova „doručen zákaz“ nahrazují slovy „doručeno
oznámení o zahájení řízení o zákazu“.
13. V § 3a odstavec 4 zní:
„(4) Ústav rozhodne o zákazu uvádět do oběhu
hnojivo nebo pomocnou látku, pokud
a) neodpovídá typu hnojiva nebo pomocné látky
uvedenému ve vyhlášce,
b) nesplňuje podmínky stanovené v § 3, nebo
c) ohlášení nesplňuje podmínky stanovené v § 3a
odst. 2.“.
14. V § 3a se odstavec 5 zrušuje.
15. Za § 3a se vkládá nový § 3b, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 23 zní:
„§ 3b
Ohlášení vzájemně uznaných hnojiv
(1) Výrobce3a), dovozce3a) nebo dodavatel,
který hodlá uvést do oběhu hnojivo nebo pomocnou
látku, které odpovídají předpisům, které jsou pro
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výrobu těchto hnojiv nebo pomocných látek nebo
jejich uvedení na trh v některém ze států Evropské
unie, Evropského hospodářského prostoru nebo
Švýcarské konfederaci závazné, nebo výrobním postupům a pravidlům správné výrobní praxe používaným v některém z těchto států, pro které existuje
dostatečně podrobná dokumentace, na jejímž základě je v případě potřeby možné provést dodatečná
šetření23) (dále jen „vzájemně uznané hnojivo“), je
povinen před jeho prvním uvedením do oběhu v České republice zaslat ústavu ohlášení o uvedení
vzájemně uznaného hnojiva do oběhu.
(2) Ohlášení vzájemně uznaného hnojiva podle
odstavce 1 obsahuje kromě náležitostí podle správního řádu
a) je-li ohlašovatelem dovozce nebo dodavatel,
jméno a pobyt výrobce, případně identifikační
číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou
osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo,
případně právní formu podnikání a identifikační
číslo výrobce, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu,
b) název vzájemně uznaného hnojiva,
c) platný doklad o uvádění vzájemně uznaného
hnojiva do oběhu v některém ze států Evropské
unie, Evropského hospodářského prostoru
nebo Švýcarské konfederaci a
d) návrh etikety nebo příbalového letáku, kterým
bude vzájemně uznané hnojivo opatřeno v souladu s § 7 a zároveň etiketu nebo příbalový leták, se kterým je vzájemně uznané hnojivo
platně uváděno do oběhu v některém ze států
Evropské unie, Evropského hospodářského
prostoru nebo Švýcarské konfederaci.
(3) Vzájemně uznané hnojivo, které je předmětem ohlášení podle odstavce 1, může ohlašovatel
uvést do oběhu na základě souhlasu ústavu, jehož
součástí je závazné znění etikety nebo příbalového
letáku. Nebude-li ohlašovateli takový souhlas doručen do 30 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo ústavu,
ani mu v této lhůtě nebude doručeno oznámení o zahájení řízení o zákazu uvádění do oběhu podle odstavce 4, platí, že ústav souhlas udělil.
(4) Ústav rozhodne o zákazu uvádět do oběhu
vzájemně uznané hnojivo, pokud
a) nesplňuje podmínky stanovené v § 3, nebo
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b) ohlášení nesplňuje podmínky stanovené v § 3b
odst. 2.
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registrace podle odstavce 5 písm. a) nebo d) nejdéle
po dobu 6 měsíců.“.
21. § 6 včetně nadpisu zní:

23

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/
/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních
technických pravidel u výrobků uvedených v souladu
s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES.“.

16. V § 4 odstavec 2 zní:
„(2) Žádost o registraci hnojiva obsahuje kromě
náležitostí podle správního řádu
a) je-li žadatelem dovozce nebo dodavatel, jméno
a sídlo výrobce, případně identifikační číslo,
bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo
název nebo obchodní firmu, sídlo, případně
právní formu podnikání a identifikační číslo výrobce, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou
osobu,
b) název hnojiva a jeho druh,
c) návrh etikety nebo příbalového letáku, kterým
bude hnojivo v souladu s § 7 opatřeno,
d) popis výrobního postupu včetně výčtu surovin
použitých k výrobě hnojiva a
e) potvrzení, že se nejedná o výbušninu podle
zvláštního právního předpisu4), jde-li o hnojivo
obsahující dusičnan amonný.“.
17. V § 5 odst. 1 písmena c) až e) znějí:
„c) údaje o výrobci podle § 4 odst. 2 písm. a),
d) podmínky registrace stanovené na základě výsledků posouzení nebo přezkoušení hnojiva podle § 4 odst. 4 a 5,
e) závazné znění etikety nebo příbalového letáku a“.
18. V § 5 odst. 4 se za slova „názvu hnojiva“
vkládají slova „ , etikety nebo příbalového letáku“.
19. V § 5 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:
„c) pokud žadatel porušil podmínky registrace
hnojiva, nebo
d) pokud hnojivo obsahuje přípravek na ochranu
rostlin.“.
20. V § 5 se na konci odstavce 7 doplňuje věta
„To neplatí pro hnojivo obsahující přípravek na
ochranu rostlin, které může být uváděno do oběhu
po uplynutí doby platnosti rozhodnutí nebo zrušení

„§ 6
Registr hnojiv
(1) Registrovaná a ohlášená hnojiva a pomocné látky se zapisují do registru hnojiv (dále jen „registr“), který vede ústav.
(2) Do registru se zapisují údaje týkající se hnojiva podle § 3a odst. 2, § 3b odst. 2 nebo § 4 odst. 2
s výjimkou údajů o výrobním postupu a použitých
surovinách podle § 4 odst. 2 písm. d).
(3) Registr je veřejně přístupný způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(4) Ustanovení odstavce 2 platí pro pomocné
látky obdobně.“.
22. V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slovo „označení“ vkládají slova „na etiketě nebo příbalovém letáku“.
23. V § 7 odst. 1 písm. a) se slova „údaj o výrobci1b)“ nahrazují slovy „údaj o výrobci3a)“.
Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje.
24. V § 7 odst. 1 písmena c) a d) znějí:
„c) obsah určujících součástí hnojiva, včetně obsahu
rizikových prvků a rizikových látek, a další
určující chemické nebo fyzikální parametry;
u živin též jejich formu a rozpustnost,
d) zrnitost a jemnost mletí hnojiva, stálost kapalin,
mrazuvzdornost a specifické požadavky pro
skladování a používání,“.
25. V § 7 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) hmotnost hnojiva, popřípadě objem a“.
26. V § 7 odstavec 3 zní:
„(3) Označení hnojiva musí být v českém jazyce a musí být trvale a přímo čitelné bez porušení
obalu a zároveň nesmí být označení hnojiva matoucí
nebo naznačovat vlastnosti, které hnojivo nemá.“.
27. V § 8 odst. 2 se za slova „Ustanovení odstavce 1“ vkládají slova „písm. a) až c)“.
28. V § 9 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta
„Hnojiva, pomocné látky a upravené kaly musí být
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používány tak, aby nemohlo dojít ke znečištění
vod.“.
29. V § 9 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Zemědělští podnikatelé, kteří letecky aplikují kapalná hnojiva nebo pomocné látky na zemědělské půdě, jsou povinni zaslat ústavu nejpozději
14 dnů před aplikací hlášení podle prováděcího právního předpisu.“.
Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 5 až 11.
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2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě,
a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité
vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice.“.

38. V § 14a odst. 1 písm. a) se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.
39. V § 14a odst. 1 písm. b) se slova „6 a 7“
nahrazují slovy „7 a 8“.
40. V § 14a odst. 2 písm. a) se slova „a § 3
odst. 3“ a „podle § 3a“ zrušují.

30. V § 9 odst. 10 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „a hlášení letecké aplikace hnojiv a pomocných látek“.

41. V § 14a odst. 2 se za písmeno a) vkládají
nová písmena b) až d), která znějí:

31. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „a monitoring vstupů do zemědělských půd“.

„b) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) uvede do oběhu
hnojivo nebo pomocnou látku, které ohrožují
úrodnost půdy nebo zdraví lidí nebo zvířat,

32. V § 10 odst. 2 písm. b) se za slovo „půd“
vkládají slova „a vstupů do půd“.

c) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) uvede do oběhu
hnojivo nebo pomocnou látku, které poškozují
životní prostředí,

33. V § 10 odst. 2 písm. c) se za slovo „provedení“ vkládají slova „odběru vzorků a jejich“.
34. V § 10 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) provádění dlouhodobých přesných polních pokusů včetně lyzimetrických pozorování.“.
35. V § 10 odst. 7 se věta první nahrazuje větou
„Plánování a vyhodnocení agrochemického zkoušení
zemědělských půd a monitoringu zemědělských půd
provádí ústav prostřednictvím evidence půdy podle
uživatelských vztahů a výsledky předává ministerstvu a Ministerstvu životního prostředí.“.
36. V § 11 odst. 2 písm. c) se slova „produkci
semene“ nahrazují slovy „záchranu a reprodukci genových zdrojů“.
37. Poznámka pod čarou č. 16b zní:
„16b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/
/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech, v platném
znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/
/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech
pro vedlejší produkty živočišného původu a získané
produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších
produktech živočišného původu).
Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února

d) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. e) uvede do oběhu
hnojivo nebo pomocnou látku, které jsou znehodnoceny,“.
Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena e) až i).
42. V § 14a odst. 2 písm. e) se slova „a § 3
odst. 3“ zrušují a slova „nebo rizikových látek“
se nahrazují slovy „ , rizikových látek nebo mikrobiologických parametrů“.
43. V § 14a odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:
„f) v rozporu s § 3 odst. 2 písm. d) uvede do oběhu
hnojivo nebo pomocnou látku, které neodpovídají podmínkám registrace,“.
Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena g) až j).
44. V § 14a odst. 2 písm. h) se slova „odst. 1
až 4“ nahrazují slovy „nebo prováděcím právním
předpisem vydaným k jeho provedení“.
45. V § 14a odst. 2 písmeno j) zní:
„j) v rozporu s přímo použitelnými předpisy
Evropské unie v oblasti hnojiv16b) nesplní některou z povinností při
1. uvádění hnojiva na trh,
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2. identifikaci, označování, balení nebo zajištění
sledovatelnosti hnojiva,
3. dodržování požadavků na složení hnojiva,
nebo
4. používání organických hnojiv.“.
46. V § 14a odst. 3 písm. b) se slovo „d)“ nahrazuje slovy „h) nebo j) bodu 4“.

Částka 21

3. Do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona ústav zruší rozhodnutí o registraci hnojiva
vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
pokud hnojivo obsahuje přípravek na ochranu rostlin. Hnojiva, u kterých bylo zrušeno rozhodnutí
o registraci podle věty první, mohou být uváděna
do oběhu nejdéle po dobu 9 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

47. V § 14a odst. 3 písm. c) se slova „c) nebo e)“ nahrazují slovy „d), f), g), i) nebo j) bodu 2
nebo 3“.

4. Body 2 a 3 se použijí pro pomocné látky
obdobně.

48. V § 14a odst. 3 písm. d) se slova „a), b)
nebo f)“ nahrazují slovy „a), b), c), e) nebo j) bodu 1“.

Čl. III

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Správní řízení, která byla zahájena podle zákona č. 156/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně
skončena, se dokončí podle zákona č. 156/1998 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Ústav bezodkladně zastaví řízení o registraci
hnojiva, pokud hnojivo obsahuje přípravek na
ochranu rostlin.

Technický předpis
Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze
dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací
v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby
informační společnosti.
Čl. IV
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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62
ZÁKON
ze dne 19. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin
lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování,
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

ČÁST PRVNÍ

„(3) Pověřená osoba provede každoročně hodnocení Národního programu a výsledky hodnocení
podle stavu k 31. prosinci předchozího kalendářního
roku předá ministerstvu do 31. ledna kalendářního
roku.“.

Změna zákona o obchodu
s reprodukčním materiálem lesních dřevin

4. V § 2c se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona
č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění
takto:
1. V § 2 písm. a) bod 3 zní:
„3. sadební materiál, kterým jsou rostliny získané ze semenného materiálu, z částí rostlin
nebo z přirozeného zmlazení; sadební
materiál se podle způsobu pěstování člení
na semenáčky, sazenice, poloodrostky a odrostky,“.
2. V § 2 písmeno k) zní:
„k) vlastníkem zdroje reprodukčního materiálu
nebo genové základny vlastník pozemku, na
kterém se zdroj reprodukčního materiálu nebo
genová základna nacházejí,“.
3. V § 2a odstavec 3 zní:

„(3) Pokud žádá o zařazení genetického zdroje
lesních dřevin do Národního programu nájemce
nebo pachtýř pozemku, na kterém se genetický zdroj
nachází, je povinen k žádosti doložit kopii nájemní
nebo pachtovní smlouvy nebo jiný doklad od vlastníka genetického zdroje, ve kterém je výslovně uvedeno, že je oprávněn žádat o zařazení genetického
zdroje lesních dřevin do Národního programu.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
5. V § 2e se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Doklad o zrušení zařazení genetického
zdroje lesních dřevin do Národního programu obsahuje označení účastníka Národního programu,
druh genetického zdroje lesních dřevin, český a vědecký název dřeviny, evidenční číslo genetického
zdroje lesních dřevin, zdůvodnění zrušení zařazení
genetického zdroje lesních dřevin do Národního
programu a informace o převedení vzorků genetických zdrojů lesních dřevin a dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin do vlastnictví určené
osoby nebo do vlastnictví jiného účastníka Národního programu podle odstavce 3.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
6. V § 2g odstavec 3 zní:
„(3) Bylo-li zařazení genetického zdroje lesních
dřevin do Národního programu pověřenou osobou
zrušeno, je vlastník tohoto genetického zdroje povi-
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nen ve lhůtě do 30 dnů od zrušení zařazení předat
dokumentaci o genetickém zdroji lesních dřevin
v rozsahu uvedeném v dokladu o zrušení osobě uvedené v tomto dokladu.“.
7. V § 2h odstavec 3 zní:
„(3) Pro účely šlechtění, výzkumu, vzdělávání
a naplnění banky osiva a explantátů jsou účastníci
Národního programu povinni umožnit odebrání
vzorků nebo poskytnout vzorky genetických zdrojů
lesních dřevin bezúplatně.“.
8. V § 2i odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 32 zní:
„(2) Genové základny se vyhlašují na základě
údajů platného lesního hospodářského plánu nebo
platné lesní hospodářské osnovy v rámci jednotlivých oblastí provenience pro všechny druhy lesních
dřevin. Genovou základnu vyhlašuje na základě
vlastního odborného posudku pověřená osoba na žádost vlastníka lesa32) na území, které má být prohlášeno za genovou základnu. Genové základny se vyhlašují na dobu platnosti lesního hospodářského
plánu nebo lesní hospodářské osnovy navýšenou
o 1 kalendářní rok. Tato doba může být na žádost
vlastníka lesa pověřenou osobou dále prodloužena,
nejdéle však o 12 měsíců. Seznam genových základen
vede pověřená osoba v ústřední evidenci. Pověřená
osoba přidělí vyhlášené genové základně evidenční
číslo.
32

) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.“.

9. V § 2i se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Dojde-li ke změně vlastníka pozemku, na
kterém se genová základna nachází, je nový vlastník
pozemku povinen tuto skutečnost oznámit pověřené
osobě nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy tato změna
nastala. Dojde-li ke změně nájemce nebo pachtýře
pozemku, na kterém se genová základna nachází, je
vlastník pozemku povinen tuto skutečnost oznámit
pověřené osobě nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy
tato změna nastala, a doložit kopii nájemní nebo
pachtovní smlouvy, byla-li uzavřena.
(5) Zjistí-li pověřená osoba, že genová základna, u níž došlo ke změně vlastníka, nájemce nebo
pachtýře podle odstavce 4, nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími předpisy,
zruší její vyhlášení; v ostatních případech změna
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vlastníka, nájemce nebo pachtýře není důvodem ke
zrušení vyhlášení genové základny.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6
a 7.
10. § 2j včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 33 zní:
„§ 2j
Financování ochrany a reprodukce
genofondu lesních dřevin
Finanční prostředky pro shromažďování, hodnocení, dokumentaci, ochranu a reprodukci genetických zdrojů lesních dřevin v rámci Národního programu a k provozování banky osiva a explantátů jsou
účastníkům Národního programu včetně určené
osoby poskytovány formou dotací33).
33

) § 14 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 6 odstavec 3 zní:
„(3) Žádost o vystavení potvrzení o původu
podle odstavce 1 je žadatel povinen předložit pověřené osobě nejpozději do 21 kalendářních dnů po
ukončení sběru semenného materiálu, odběru částí
rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení, přičemž dnem ukončení tohoto
sběru se rozumí poslední den, kdy sběr reprodukčního materiálu proběhl. Nedodrží-li žadatel o vystavení potvrzení o původu stanovenou lhůtu, pověřená
osoba potvrzení o původu nevystaví.“.
12. V § 11 odst. 2 se věta poslední nahrazuje
větou „Porosty lze uznávat jako zdroje identifikovaného, selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu pouze na základě údajů platného lesního hospodářského plánu nebo platné lesní hospodářské osnovy.“.
13. V § 11 odst. 3 se za slovo „prováděcími“
vkládá slovo „právními“.
14. V § 11 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Dojde-li ke změně vlastníka pozemku, na
kterém se zdroj reprodukčního materiálu nachází, je
nový vlastník pozemku povinen tuto skutečnost
oznámit pověřené osobě nejpozději do 60 dnů ode
dne, kdy změna nastala. Dojde-li ke změně nájemce
nebo pachtýře pozemku, na kterém se zdroj repro-
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dukčního materiálu nachází, je vlastník pozemku povinen tuto skutečnost oznámit pověřené osobě nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy tato změna nastala,
a doložit kopii nájemní nebo pachtovní smlouvy,
byla-li uzavřena.
(5) Zjistí-li pověřená osoba, že uznaný zdroj,
u něhož došlo ke změně vlastníka, nájemce nebo
pachtýře podle odstavce 4, nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími právními
předpisy, zruší jeho uznání.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.
15. V § 13 odst. 1 větě poslední se slova „druhů
dřevin, pro které je genová základna vyhlášena“ nahrazují slovy „také v případě dubu letního, dubu
zimního a buku lesního, pokud je pro tyto dřeviny
genová základna vyhlášena“.
16. V § 13 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Porosty se uznávají jako zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu na dobu platnosti
lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy navýšenou o 1 kalendářní rok.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
17. V § 14 odst. 2 a v § 16 odst. 2 se za slova
„reprodukčního materiálu“ vkládají slova „na dobu
platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní
hospodářské osnovy navýšenou o 1 kalendářní rok“.
18. V § 20 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Právnická osoba podle odstavce 2 písm. b)
musí mít nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin uvedeno v předmětu své činnosti.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
19. V § 23 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:
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nastala; pokud tak neučiní, licence uplynutím této
lhůty zaniká.“.
21. V § 23 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Jestliže držitel licence oznámí ministerstvu
vznik skutečností podle odstavce 1 písm. a) až c)
a zároveň ustanoví nového odpovědného zástupce
a požádá o udělení licence nové, neuplatní se lhůta
pro její zánik podle odstavce 2.
(5) Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám
odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že
o této skutečnosti informoval předem písemně držitele licence. Nelze-li určit den ukončení výkonu
funkce odpovědného zástupce podle oznámení držitele licence, jeho výkon je ukončen dnem doručení oznámení odpovědného zástupce ministerstvu;
uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako
den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí
výkon jeho funkce tímto dnem.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.
22. V § 25a odst. 5 se slova „a vzor oznámení“
zrušují.
23. V § 26 odst. 3 se za slova „Orgánům veřejné
správy“ vkládají slova „a pověřené osobě podle
§ 30“.
24. V § 30 odst. 2 písmeno q) zní:
„q) vyhlašuje genové základny, prodlužuje dobu jejich vyhlášení, zrušuje vyhlášení genových základen, přiděluje genovým základnám evidenční
čísla a stanovuje způsob hospodaření v genových základnách,“.
25. V § 30 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:
„v) provádí kontrolu dodržování podmínek poskytování finančních prostředků podle § 2j.“.

„c) odpovědný zástupce držitele licence přestane
vykonávat funkci,“.

26. V § 34 odst. 1 a v § 34a odst. 1 písmena a)
a b) znějí:

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

„a) neoznámí ohrožení genetického zdroje podle
§ 2b odst. 3,

20. V § 23 odstavec 2 zní:
„(2) Držitel licence je povinen oznámit ministerstvu vznik skutečností podle odstavce 1 písm. a)
až c), a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna

b) nevede průběžně dokumentaci o genetických
zdrojích podle § 2g odst. 1,“.
27. V § 34 odst. 1 a v § 34a odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
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„c) v rozporu s § 2g odst. 3 nepředá dokumentaci
o genetickém zdroji.“.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

33. V § 34a odst. 8 písmena a) až c) znějí:

28. V § 34 odst. 1 a v § 34a odst. 1 písmeno e)
zní:
„e) v rozporu s § 2h odst. 3 odmítne umožnit odebrání vzorků nebo poskytnout vzorky genetických zdrojů bezúplatně pro účely šlechtění, výzkumu, vzdělávání a naplnění banky osiva
a explantátů, nebo“.
29. V § 34 odstavec 2 zní:
„(2) Fyzická osoba se jako vlastník pozemku,
na kterém se nachází genová základna, dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce
nebo pachtýře pozemku podle § 2i odst. 4.“.
30. V § 34 se doplňují odstavce 3 a 4, které
znějí:
„(3) Fyzická osoba se jako vlastník pozemku,
na kterém se nachází zdroj reprodukčního materiálu,
dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 11
odst. 4.
(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.“.
31. V § 34a se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se nachází genová základna, dopustí přestupku tím, že
neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře
pozemku podle § 2i odst. 4.
(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se nachází zdroj reprodukčního materiálu, dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce
nebo pachtýře pozemku podle § 11 odst. 4.“.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 4 až 8.
32. V § 34a odst. 4 se za písmeno b) vkládá
nové písmeno c), které zní:
„c) nepředloží ve stanovené lhůtě žádost o vystavení
potvrzení o původu podle § 6 odst. 3,“.

„a) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 1 až 3,
b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. a),
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. b) až g), odstavce 5, 6 nebo 7.“.
34. § 38a zní:
„§ 38a
Práva a povinnosti vlastníka zdroje reprodukčního materiálu nebo genové základny podle tohoto
zákona s výjimkou podávání žádosti podle § 2c má
i nájemce nebo pachtýř pozemku, na kterém se zdroj
reprodukčního materiálu nebo genová základna nacházejí, pokud nájemní nebo pachtovní smlouva
uzavřená mezi vlastníkem zdroje reprodukčního
materiálu nebo genové základny a nájemcem nebo
pachtýřem výslovně nestanoví jinak.“.
35. V § 39 odst. 1 se slova „§ 2c odst. 3“ nahrazují slovy „§ 2c odst. 4“, slova „§ 2i odst. 4“ se
nahrazují slovy „§ 2i odst. 6“, slova „§ 13 odst. 4“ se
nahrazují slovy „§ 13 odst. 5“ a slova „§ 20 odst. 3“
se nahrazují slovy „§ 20 odst. 4“.
ČÁST DRUHÁ
Změna lesního zákona
Čl. II
§ 41
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona
č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 167/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 501/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015
Sb. a zákona č. 250/2016 Sb., se mění takto:

Částka 21
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1. V § 27 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Vlastník lesa může v případě slučování
dvou nebo více částí lesního majetku za účelem zpracování nového plánu požádat schvalující orgán státní
správy lesů o zkrácení doby platnosti plánu. Orgán
státní správy lesů žádosti vyhoví, pokud zkrácením
doby platnosti plánu nedojde k ohrožení rovnoměrného a trvalého plnění funkcí lesa. Součástí žádosti je
lesní hospodářská evidence o plnění závazných ustanovení plánu, aktualizovaná ke dni navrhovaného
konce platnosti plánu. Navrhovat zkrácení doby
platnosti plánu lze pouze k 31. prosinci běžného
roku. Lhůta k podání žádosti o zkrácení doby platnosti plánu je do 30 dnů od navrhovaného konce
platnosti plánu. Orgán státní správy lesů poskytne
vlastníkovi lesa na jeho žádost předběžnou informaci
podle § 139 správního řádu o podmínkách zkrácení
doby platnosti plánu.“.
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dence je i evidence průvodních listů34) k jednotlivým
oddílům použitého reprodukčního materiálu.
34

) § 8 zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 29 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámek pod čarou č. 35 a 36
zní:
„(5) Použije-li vlastník lesa k umělé obnově lesa
a zalesňování reprodukční materiál původem z lesních porostů nacházejících se na území České republiky, které jsou v jeho vlastnictví, lze použít u všech
lesních dřevin k evidenci o původu reprodukčního
materiálu průvodní list podle odstavce 4 nebo čestné
prohlášení vlastníka lesa o původu reprodukčního
materiálu, ve kterém budou uvedeny především
údaje označující

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.

a) identifikaci místa, odkud reprodukční materiál
pochází, uvedením jednotek prostorového rozdělení lesa35),

2. V § 27 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

b) evidenční číslo uznané jednotky, ze které reprodukční materiál pochází36), bylo-li přiděleno,

3. V § 29 odst. 1 se slova „semen nebo sazenic“
nahrazují slovy „reprodukční materiál“.
4. V § 29 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) V případě reprodukčního materiálu určeného pro výzkumné, pokusné nebo šlechtitelské
účely může ministerstvo povolit výjimku z požadavků na použití reprodukčního materiálu k umělé
obnově lesa a zalesňování uvedených v odstavci 1,
přičemž žadatel o výjimku k žádosti doloží kopii
projektu zpracovaného vědeckou nebo výzkumnou
institucí. Výjimka udělená ministerstvem se vztahuje
pouze na reprodukční materiál využitý v rámci realizovaného projektu.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.
5. V § 29 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 34 zní:
„(4) Vlastník lesa je povinen vést evidenci o původu identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu použitého při umělé obnově lesa a zalesňování a tuto
evidenci uchovávat po dobu 10 let. Součástí této evi-

c) nadmořskou výšku nebo výškové pásmo místa,
odkud reprodukční materiál pochází,
d) přírodní lesní oblast, ve které se nachází místo,
odkud reprodukční materiál pochází.
35

) § 6 odst. 3 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

36

) § 12 zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
7. V § 29 odst. 6 se slova „semen a sazenic“ nahrazují slovy „reprodukčního materiálu“.
8. V § 47 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Orgány státní správy lesů zasílají ministerstvu každoročně do 31. ledna za předchozí kalendářní rok údaje o odnětí a o poplatcích za odnětí.
Tyto údaje zasílají prostřednictvím k tomu určené
elektronické aplikace na elektronickém formuláři
stanoveném ministerstvem. Tyto údaje jsou přístupné Ministerstvu životního prostředí.“.
9. V § 48a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:
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„o) o zkrácení doby platnosti plánu (§ 27 odst. 5).“.

ČÁST TŘETÍ

10. V § 49 odst. 3 se za písmeno g) vkládá nové
písmeno h), které zní:

ÚČINNOST

„h) povoluje výjimku z požadavků na použití reprodukčního materiálu k umělé obnově lesa
a zalesňování (§ 29 odst. 3),“.

Čl. III

Dosavadní písmena h) až n) se označují jako písmena i) až o).

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

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Sbírka zákonů č. 63 / 2017

Částka 21
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63
ZÁKON
ze dne 19. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

gistračních dokladech vozidel, ve znění směrnice Komise
2003/127/ES, směrnice Rady 2006/103/ES a Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské
republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská
unie.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES ze
dne 13. prosince 1999 o dostupnosti informací pro spotřebitele o spotřebě paliva a emisích CO2 při prodeji
nových osobních automobilů, ve znění směrnice Komise
2003/73/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1882/2003 a nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1137/2008.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze
dne 6. června 2000 o silničních technických kontrolách
užitkových vozidel provozovaných ve Společenství, ve
znění směrnice Komise 2003/26/ES a směrnice Komise
2010/47/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze
dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování
motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož
i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice), v platném znění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES ze
dne 6. května 2009 o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované
znění), ve znění směrnice Komise 2010/48/EU.
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/413
o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích
Čl. I
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,
zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona
č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona
č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 169/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění
takto:
1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova
„Evropské unie16)“ nahrazují slovy „Evropské
unie16), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie27)“.
Poznámky pod čarou č. 16 a 27 znějí:
„16) Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o re-

27

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/
/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o označování pneumatik
s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/
/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských
a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/
/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových
nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad
trhem s těmito vozidly.“.
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2. V § 3 odst. 2 se na začátek písmene e) vkládají slova „vozidla zvláštního určení a“.
3. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „a výměnné tažené stroje“.
4. V § 3 odst. 4 se slova „základních kategorií L, M, N, O, S, T a R“ nahrazují slovy „kategorií L, M, N, O, T, C, R, S a Z“.
5. V § 4 odst. 2 písm. a) bodě 2, § 4a odst. 3
písm. f) a v § 72a odst. 2 písm. a) bodě 1 se slova
„místa podnikání“ nahrazují slovem „sídla“.
6. V § 4 odst. 2 písm. a) bodě 3 se za slova
„adresa sídla“ vkládají slova „nebo umístění odštěpného závodu“.
7. V § 4 odst. 2 písm. a) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „nebo její odštěpný závod“.
8. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:
„l) údaj o tom, že silniční vozidlo je historicky původní,
m) datum převodu silničního vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel.“.
9. V § 4 odst. 3 písm. e) se slova „v rozsahu
podle odstavce 2 písm. a)“ zrušují.
10. V § 4 odst. 4 se slova „podle § 38a a 38b“
nahrazují slovy „podle § 38a, 38b a 38d“.
11. V § 4 odst. 4 se na konci písmene a) slovo „a“ nahrazuje čárkou.
12. V § 4 odst. 4 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:
„b) údaje o silničním vozidle v rozsahu podle odstavce 3 písm. b) až k) a m), jde-li o zvláštní
registrační značku podle § 38d, a“.

Částka 21

dle § 6 až 7f, § 8 až 11, § 12 odst. 1, § 13a a § 14 je
příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou
působností. Údaje do evidence podle § 4 odst. 1
písm. d) zapisuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má držitel
zvláštní registrační značky sídlo, nebo, jde-li
o zvláštní registrační značku podle § 38d, obecní
úřad obce s rozšířenou působností, který tuto
zvláštní registrační značku vydal.“.
15. V § 5 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Ministerstvo pro účely zajištění splnění
povinnosti podle § 28 odst. 1 písm. q) poskytne na
žádost výrobci nebo akreditovanému zástupci na žádost údaje o jménu a adrese pobytu nebo sídla provozovatelů dotčených vozidel zapsaných v registru
silničních vozidel. Výrobce nebo akreditovaný zástupce nesmí poskytnuté údaje užít k jiným účelům.
Bez zbytečného odkladu po využití poskytnutého údaje pro splnění povinnosti podle § 28 odst. 1
písm. q) je výrobce nebo akreditovaný zástupce povinen tento údaj zlikvidovat.“.
Dosavadní odstavce 6, 7 a 8 se označují jako odstavce 7, 8 a 9.
16. V § 6 odst. 1 se na konci písmene a) slovo
„nebo“ zrušuje.
17. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.“.
18. V § 6 odst. 3 písm. e) se na konci bodu 1
slovo „nebo“ zrušuje.
19. V § 6 odst. 3 se na konci písmene e) tečka
nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se bod 3,
který zní:

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

„3. odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční
právnickou osobu.“.

13. V § 4 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

20. V § 6 odst. 5 písm. a) bodě 5 se slovo „jednotlivém“ zrušuje.

„(6) Pro účely tohoto zákona se u silničního
vozidla ve svěřenském fondu za vlastníka považuje
svěřenský správce.“.

21. V § 7b odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „6“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

22. V § 8 odst. 4 písm. a) bodě 2 se slova „než
14 dní“ nahrazují slovy „než 30 dní“.

14. V § 5 odstavec 2 zní:
„(2) K provedení úkonů podle odstavce 7 a po-

23. V § 8 odst. 4 písm. b) bodě 2 se slova „technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vo-
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zidla se přikládají, má-li je žadatel k dispozici“ nahrazují slovy „k žádosti se nepřikládají technický
průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
nemá-li je žadatel k dispozici, a protokol o evidenční
kontrole silničního vozidla, podává-li žadatel současně žádost o zápis zániku silničního vozidla“.
24. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:
„§ 8a
(1) Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na základě převodu vlastnického práva a dosavadní nebo nový vlastník neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné žádosti o zápis změny
vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel ve lhůtě podle § 8 odst. 2, provede obecní úřad
obce s rozšířenou působností zápis změny rovněž na
žádost dosavadního nebo nového vlastníka.
(2) Pro žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel a její přílohy platí § 8 odst. 3 a odst. 4 písm. b) obdobně. Pro
prokazování zmocnění k zastoupení platí § 8 odst. 5
obdobně.
(3) O podání žádosti podle odstavce 1 vyrozumí obecní úřad obce s rozšířenou působností
bez zbytečného odkladu dosavadního nebo nového
vlastníka silničního vozidla, který žádost nepodal,
a umožní mu se k žádosti vyjádřit. Má-li dosavadní
nebo nový vlastník silničního vozidla, který žádost
nepodal, v držení technický průkaz nebo osvědčení
o registraci silničního vozidla, vyzve jej obecní úřad
obce s rozšířenou působností k jejich předložení
a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.“.
25. V § 9 odst. 1 písm. b) se za slovo „žádosti“
vkládají slova „vlastníka nebo“.
26. V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Nepředložení technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla ve
lhůtě stanovené podle § 8a odst. 3 nebrání provedení
zápisu změny vlastníka silničního vozidla v registru
silničních vozidel. Obecní úřad obce s rozšířenou
působností v takovém případě vydá při zápisu nový
technický průkaz silničního vozidla.“.
27. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „§ 4 odst. 4
písm. a)“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 2 písm. a)“.
28. V § 11 odst. 2 písm. b) se slova „dočasně
nebo dlouhodobě vyřazené z provozu na pozemních
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komunikacích“ nahrazují slovy „vyřazené z provozu“.
29. V § 12 odst. 2 se za slova „registraci silničního vozidla“ vkládají slova „ , není-li zadrženo podle zvláštního právního předpisu28),“.
Poznámka pod čarou č. 28 zní:
„28) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů.“.

30. V § 12 odst. 4, 6 a 7 se za slovo „působností“ vkládají slova „ , který vyřadil silniční vozidlo
z provozu,“.
31. V § 12 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Vzor žádosti o vyřazení silničního vozidla
z provozu a žádosti o ukončení vyřazení silničního
vozidla z provozu stanoví prováděcí právní předpis.“.
32. V § 13 odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení se za slova „silničního vozidla“ vkládají slova
„jiného než přípojného“.
33. V § 13 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slovo
„nebo“ nahrazuje čárkou.
34. V § 13 odst. 1 písm. a) se doplňuje bod 4,
který zní:
„4. zaniklo jinak a o jednání vedoucím k jeho
zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání
s odpady23) nebo v trestním řízení,“.
35. V § 13 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:
„b) žádosti vlastníka přípojného vozidla, pokud
přípojné vozidlo zaniklo, nebo“.
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
36. V § 13 odst. 3 úvodní části ustanovení se
za slova „v odstavci 1 písm. a)“ vkládají slova „nebo b)“.
37. V § 13 odst. 3 písm. a) se slova „v jiném
členském státě, jedná-li se o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bod 2“ nahrazují slovy „ , jde-li
o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 ne-
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bo 2, neověřuje-li obecní úřad obce s rozšířenou působností ekologickou likvidaci silničního vozidla
sám“.
38. V § 13 odst. 3 písm. b) se slova „ , jedná-li
se“ nahrazují slovy „vydaný Policií České republiky
nebo Hasičským záchranným sborem České republiky anebo obdobným orgánem jiného státu,
jde-li“.
39. V § 13 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:
„c) doklad o pravomocném ukončení řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání s odpady23) nebo
trestního řízení, jde-li o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bodu 4,“.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).
40. V § 13 odst. 4 se slova „c) až e)“ nahrazují
slovy „d) až f)“.
41. V § 13 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ , jde-li o silniční vozidlo kategorie M1 nebo N1“.
42. V § 13 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Vzor žádosti o zápis zániku silničního vozidla stanoví prováděcí právní předpis.“.
43. V § 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„K žádosti se přiloží protokol o evidenční kontrole
silničního vozidla, který není starší než 30 dní.“.
44. V § 17 odst. 3, § 17 odst. 5 písm. a), § 28
odst. 2 úvodní části ustanovení, § 28 odst. 2 písm. a),
§ 28d, § 38a odst. 4, § 38b odst. 1 písm. a) a v § 38c
odst. 2 se slova „nebo místo podnikání“ zrušují.
45. V § 17 odst. 5 písm. a) se slova „nebo místa
podnikání“ zrušují.
46. V § 28 odst. 1 se na konci písmene s) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:
„t) umístit na víčko palivové nádrže nově vyrobeného silničního motorového vozidla nebo v jeho
těsné blízkosti údaje o pohonných hmotách
včetně alternativního paliva, které se využívá
k pohonu vozidla, a uvést tyto údaje v návodu
k obsluze vozidla a dále zajistit, aby tyto údaje
byly na prodejním místě viditelně umístěny
v blízkosti vozidla.“.

Částka 21

47. V § 28 odst. 3 se slova „místo podnikání,“
zrušují.
48. V § 28 odst. 4 se slova „a s)“ nahrazují slovy „ , s) a t)“.
49. V § 28 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Obsahuje-li evropská norma nebo jiný
technický předpis přijatý některou z evropských
normalizačních organizací nebo právní předpis
Evropské unie požadavky na obsah a způsob zobrazování údajů o pohonných hmotách včetně alternativního paliva, musí údaje podle odstavce 1 písm. t)
odpovídat těmto požadavkům. Dojde-li ke změně
požadavků na obsah a způsob zobrazování údajů
o pohonných hmotách včetně alternativního paliva podle věty první, musí údaje podle odstavce 1
písm. t) odpovídat těmto změněným požadavkům
do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti změn.“.
50. V § 29 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou
„Příslušný k vydání povolení je kterýkoliv obecní
úřad obce s rozšířenou působností.“.
51. V § 29 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Pro umisťování a uvádění údajů o pohonných hmotách včetně alternativního paliva, které se
využívá k pohonu jednotlivě vyrobeného silničního
motorového vozidla, se § 28 odst. 1 písm. t) a § 28
odst. 6 použijí obdobně.“.
52. V § 31 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Technický protokol a protokol o technické prohlídce lze nahradit protokolem vydaným technickou
zkušebnou.“.
53. V § 33a se slova „příslušný je obecní úřad
obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo nebo bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od místa bydliště“ nahrazují slovy
„příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností“.
54. V § 33b odst. 1 se slova „příslušný je obecní
úřad s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo nebo bydliště“ nahrazují slovy
„příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností“.
55. V § 34 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou
„Příslušný ke schválení technické způsobilosti je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.“.
56. V § 35a odst. 1 se slova „Pro účely schválení
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technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo
jednotlivě dovezeného silničního vozidla může ministerstvo“ nahrazují slovy „Ministerstvo může“
a slova „takto schvalované“ se zrušují.
57. V § 37 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Před provedením změny na silničním vozidle, která bude mít za následek jeho technickou
nezpůsobilost k provozu podle odstavce 1, je právnická nebo fyzická podnikající osoba provádějící
změnu povinna písemně upozornit provozovatele
vozidla na tuto skutečnost. Je-li provedení takovéto
změny nabízeno veřejně, musí tato nabídka obsahovat zřetelné upozornění, že provedení změny bude
mít za následek technickou nezpůsobilost silničního
vozidla k provozu.“.
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státu pozbývá platnosti dnem uplynutí platnosti
zvláštní registrační značky s omezenou platností
pro vývoz do jiného státu.
(3) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží
a) doklad o technické způsobilosti,
b) protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní, nejedná-li se
o nové vozidlo,
c) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla5) a
d) doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu
vozidlu.

58. V § 38b se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , anebo“ a doplňuje se písmeno d),
které zní:

(4) Prováděcí právní předpis stanoví vzor
osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky
s omezenou platností pro vývoz do jiného státu
a způsob provádění zápisů v osvědčení o přidělení
zvláštní registrační značky s omezenou platností pro
vývoz do jiného státu.“.

„d) dopravce pro jím přepravovaná silniční vozidla.“.

63. V § 42 se slova „a pravidelného měření
emisí zapsaného v osvědčení o měření emisí“ zrušují.

59. V § 38b odst. 4 úvodní části ustanovení se
za slovo „dovozce“ vkládá slovo „ , dopravce“.

64. V § 48 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

60. V § 38c odst. 1 úvodní části ustanovení
se za slovo „zkušebny“ vkládá slovo „ , dovozce“
a slova „jde o jednorázovou jízdu silničního vozidla,
která začíná a končí na území České republiky a“ se
zrušují.

„(5) Protokol o evidenční kontrole silničního
vozidla pozbývá platnosti, pokud po provedení evidenční kontroly došlo

61. V § 38c odst. 1 písm. b) se za slovo „propagace“ vkládají slova „nebo dodání“.
62. Za § 38c se vkládá nový § 38d, který zní:
„§ 38d
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
příslušný podle místa provozovny prodejce silničního vozidla na žádost vlastníka silničního vozidla,
jehož technická způsobilost byla schválena a které
není zapsáno v registru silničních vozidel, přidělí
k tomuto vozidlu zvláštní registrační značku s omezenou platností pro vývoz do jiného státu, vydá tabulky s touto přidělenou zvláštní registrační značkou v počtu odpovídajícím kategorii vozidla a vydá
osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky
s omezenou platností pro vývoz do jiného státu.
(2) Osvědčení o přidělení zvláštní registrační
značky s omezenou platností pro vývoz do jiného

a) ke změnám na vozidle, které nejsou v souladu
s údaji uvedenými ke dni provedení kontroly
v technickém průkazu silničního vozidla nebo
v osvědčení o registraci silničního vozidla, nebo
b) ke snížení hodnoty ujeté vzdálenosti na počítači
ujeté vzdálenosti silničního vozidla.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
65. V § 48a odstavec 1 zní:
„(1) Informační systém stanic technické kontroly slouží k evidenci a vyhodnocování činnosti stanic technické kontroly, k sestavení protokolů o technické prohlídce, k evidenci kontrolních nálepek
a k předávání informací ze stanic měření emisí do
stanic technické kontroly. V informačním systému
stanic technické kontroly jsou obsaženy údaje dokumentující přítomnost vozidel na stanici technické
kontroly, údaje o zahájení a provedení technické
prohlídky, o vozidlech, na kterých byla technická
prohlídka provedena, o závadách zjištěných v průběhu technické prohlídky, údaje o kontrolních tech-
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nicích provádějících technické prohlídky, údaje dokumentující přítomnost vozidla ve stanici měření
emisí, údaje o vozidlech, na kterých bylo provedeno
měření emisí, výsledky měření ze stanic měření emisí
a údaje o mechanicích měření emisí provádějících
měření emisí.“.
66. V § 48a odst. 4 se za slova „Provozovatelé
stanic technické kontroly“ vkládají slova „a provozovatelé stanic měření emisí“.
67. V § 48a odst. 5 se za slova „provozovateli
stanice technické kontroly“ vkládají slova „a provozovateli stanice měření emisí“.
68. V § 48a odst. 5 se na konci písmene b) tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která
znějí:
„c) kopie osvědčení k provozování stanice měření
emisí zaslaného obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle § 66 odst. 1, nebo
d) žádosti provozovatele stanice měření emisí o zřízení přístupu s přiloženou kopií osvědčení, pokud byla žádost doručena dříve než kopie
osvědčení podle písmene c).“.
69. V § 48a odst. 6 se za slova „provozovatele
stanice technické kontroly“ vkládají slova „a zaměstnancům provozovatele stanice měření emisí“.
70. V § 48a odst. 8 se za slova „na stanice technické kontroly“ vkládají slova „a stanice měření
emisí“; v textu v závorce se za slova „neveřejná stanice technické kontroly“ vkládají slova „a neveřejná
stanice měření emisí“.
71. V § 54 odstavec 3 zní:
„(3) Oprávnění může krajský úřad udělit žadateli jen tehdy, je-li záměr provozovat stanici technické kontroly v souladu se stanoveným způsobem
a rozsahem pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly, pokud:
a) je kapacitní potřeba technických prohlídek na
území okresu v rámci správního obvodu krajského úřadu, v němž má být uvažovaná stanice technické kontroly provozována, vyšší než
80 % kapacity stávajících kontrolních linek stanic technické kontroly v provozu, rozšířených
o kapacitu vydaných oprávnění, na území každého takového okresu a
b) je-li počet skutečně provedených technických
prohlídek ve stanicích technické kontroly na

Částka 21

území okresu v rámci správního obvodu krajského úřadu, v němž má být uvažovaná stanice technické kontroly provozována, vyšší než
80 % kapacity stávajících kontrolních linek stanic technické kontroly v provozu, rozšířených
o kapacitu vydaných oprávnění, na území každého takového okresu.“.
72. V § 54 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4, 5, 6, 7, 8 a 9, které znějí:
„(4) Výpočet kapacitní potřeby technických
prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek stanoví prováděcí právní předpis.
Potřebné podklady pro výpočet se stanoví z centrálního registru vozidel vždy k 1. 1. a 1. 7. každého
roku a informačního systému stanic technické kontroly vždy k 1. 1. a 1. 7. každého roku z dat za
předcházející kalendářní rok.
(5) Kapacitní potřeba technických prohlídek na
území okresu se stanoví z příslušného počtu registrovaných vozidel jednotlivých kategorií vozidel na
území okresu, věkového rozložení vozidel, lhůt pravidelných technických prohlídek jednotlivých kategorií vozidel, časové pracnosti provedení jednotlivých druhů technických prohlídek a podílu jednotlivých druhů technických prohlídek.
(6) Kapacita kontrolních linek stanic technické
kontroly na území okresu se stanoví z počtu kontrolních stání linky stanic technické kontroly, počtu
produktivních dnů v roce, průměrné provozní doby
stanice technické kontroly v hodinách přepočtené na
jeden pracovní den pětidenního pracovního týdne
a časové pracnosti pravidelných technických prohlídek vozidel kategorie M1 pro kontrolní linky stanice
technické kontroly pro osobní automobily a N3 pro
kontrolní linky stanice technické kontroly pro užitkové automobily.
(7) Počet skutečně provedených technických
prohlídek na kontrolní lince stanice technické kontroly se stanoví z počtu jednotlivých druhů technických prohlídek vozidel jednotlivých kategorií a časové pracnosti provedení jednotlivých druhů technických prohlídek pro jednotlivé kategorie vozidel.
(8) Časová pracnost provedení jednotlivých
druhů technických prohlídek pro jednotlivé kategorie vozidel se stanoví jako průměrný čas v minutách
od zahájení technické prohlídky kontrolním techni-
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kem na kontrolní lince stanice technické kontroly do
ukončení technické prohlídky kontrolním technikem
na kontrolní lince stanice technické kontroly ze
všech provedených technických prohlídek každého
takového druhu technické prohlídky na území České
republiky stanovený z centrálního informačního systému stanic technické kontroly z dat za předcházející
kalendářní rok.
(9) Kontrolní linka pro osobní automobily má
3 kontrolní stání při délce linky minimálně 26 m,
nebo 4 kontrolní stání při délce linky minimálně
33 m. Kontrolní linka pro užitkové automobily má
2 kontrolní stání při délce linky minimálně 42 m.“.
Dosavadní odstavce 4, 5 a 6 se dále označují jako
odstavce 10, 11 a 12.
73. V § 54 odst. 12 se slova „a způsob a rozsah
pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly“ zrušují.
74. V § 56 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) počet kontrolních linek stanice technické kontroly pro osobní automobily a pro užitkové automobily a počet kontrolních stání na jednotlivých kontrolních linkách,“.
75. V § 56 odstavec 4 zní:
„(4) Před změnou skutečností uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování stanice
technické kontroly podle odstavce 1 je provozovatel
stanice technické kontroly povinen podat krajskému
úřadu žádost o vydání nového rozhodnutí. Krajský
úřad takové žádosti vyhoví, pouze jsou-li splněny
podmínky podle § 54, kromě změny adresy provozovny stanice technické kontroly v rámci území téhož okresu ve správním obvodu krajského úřadu,
kterou provede bez zkoumání podmínek podle
§ 54 v případě, že nedochází k dalším změnám
v již vydaném oprávnění k provozování stanice technické kontroly podle § 54. Krajský úřad je vždy
oprávněn přezkoumat přístrojové vybavení a stavebně technickou podobu nové provozovny stanice
technické kontroly.“.
76. V § 56 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Stejnopis rozhodnutí o udělení oprávnění
k provozování stanice technické kontroly zašle krajský úřad ministerstvu.“.
77. V § 58 odst. 1 písm. g) a v § 61a odst. 1
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písm. b) se slova „§ 48 odst. 5“ nahrazují slovy
„§ 48 odst. 6“.
78. V § 67 odst. 1 se na konci písmene d) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) údaje o vozidlech a výsledku měření emisí byly
neprodleně po jejich pořízení vkládány do informačního systému stanic technické kontroly.“.
79. V § 67a se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) vložit údaje o výsledku měření emisí do informačního systému stanic technické kontroly
nebo za tímto účelem dokumentaci předat
osobě určené provozovatelem stanice měření
emisí.“.
80. V § 74 odst. 1 se slova „povoluje příslušný“
nahrazují slovem „schvaluje“.
81. V § 74 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Příslušný ke schválení přestavby silničního vozidla
je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.“.
82. V § 74 odst. 2 se slovo „povoluje“ nahrazuje slovem „schvaluje“.
83. V § 74 odst. 3 úvodní části ustanovení se
slovo „povolení“ nahrazuje slovem „schválení“.
84. V § 78 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
85. V § 79a odst. 1 se slova „ , nebo místo podnikání, liší-li se od místa bydliště“ zrušují a za slovo
„sídlo,“ se vkládají slova „popřípadě, jde-li o zahraniční právnickou osobu, odštěpný závod;“.
86. V § 79a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Žadatel o registraci historického vozidla
zapsaného v registru silničních vozidel místně příslušnému úřadu podle odstavce 1 se žádostí předloží
osvědčení o registraci silničního vozidla v registru
silničních vozidel a technický průkaz silničního vozidla a odevzdá tabulky s registrační značkou silničního vozidla. Při registraci historického vozidla
místně příslušný úřad kromě úkonů podle odstavce 2 odebere osvědčení o registraci silničního vozidla a tabulky s registrační značkou silničního vozidla, v technickém průkazu zapíše převod silničního
vozidla z registru silničních vozidel do registru his-
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torických a sportovních vozidel a v registru silničních vozidel tuto skutečnost zaznamená.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

Částka 21

98. V § 83 odst. 1 se na konci písmene t) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které
zní:

87. V § 79a se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „a vzor žádosti o registraci historického
nebo sportovního vozidla do registru historických
a sportovních vozidel“.

„u) jako mechanik v rozporu s § 67a písm. c) nevloží údaje o výsledku měření emisí do informačního systému stanic technické kontroly
nebo nepředá dokumentaci osobě určené provozovatelem stanice měření emisí.“.

88. V § 79b odst. 2 se slova „do 31. května kalendářního roku následujícího po kalendářním roce“
nahrazují slovy „24 měsíců ode dne“.

99. V § 83 odst. 2 se slova „až t)“ nahrazují
slovy „až u)“.

89. V § 79c odst. 1 a 3 se slovo „Provozovatel“
nahrazuje slovem „Vlastník“.

100. V § 83a odst. 1 se za písmeno l) vkládá nové
písmeno m), které zní:

„m) v rozporu s § 37 odst. 2 písemně neupozorní
provozovatele vozidla na skutečnost, že změna
90. V § 79c odst. 1 se slova „a které je podle
provedená na vozidle bude mít za následek jeho
pravidelné technické prohlídky technicky způsobilé
technickou nezpůsobilost k provozu,“.
k provozu na pozemních komunikacích“ zrušují.
91. V § 79c odst. 2 a 3 se slovo „provozovateli“
nahrazuje slovem „vlastníkovi“.

Dosavadní písmena m) až q) se označují jako písmena n) až r).

92. V § 79c odst. 2 se slova „do 31. května kalendářního roku následujícího po kalendářním roce“
nahrazují slovy „24 měsíců ode dne“.

101. V § 83a odst. 3 se na konci písmene e) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

93. V § 79c odst. 3 se na konci textu věty první
doplňují slova „nebo o zápis údaje o historické
původnosti silničního vozidla do registru silničních
vozidel“ a na konci textu věty druhé se doplňují
slova „ , popřípadě zapíše údaj o historické původnosti silničního vozidla do registru silničních vozidel
a do technického průkazu silničního vozidla“.
94. V § 79c odst. 3 se slova „ , nejdéle však do
31. května kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém se testování historického
vozidla provedlo“ zrušují.
95. V § 80 odst. 4 písm. b) se za slova „vozidlům registrační značku“ vkládají slova „ , zvláštní
registrační značku“.
96. V § 80 odst. 4 písm. d) se slova „trvalém,
dlouhodobém a dočasném vyřazení silničního vozidla“ nahrazují slovy „zápisu vyřazení silničního vozidla z provozu a zápisu zániku silničního vozidla“.
97. V § 82 odstavec 1 zní:
„(1) Pověření k výkonu státního odborného
dozoru nebo vrchního státního dozoru ve formě
průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti
výkon dozoru spadá. Vzor průkazu stanoví prováděcí právní předpis.“.

„f) v rozporu s § 48a odst. 4 nepředá správci informačního systému stanic technické kontroly
údaje podle § 48a odst. 1.“.
102. V § 83a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které včetně poznámek pod čarou č. 29
a 30 znějí:
„(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se jako výrobce, zástupce výrobce, dovozce nebo
distributor dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových
vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem29) nebo
s přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím schvalování zemědělských a lesnických
vozidel a dozor nad trhem30)
a) uvede v řízení o schválení typu, v řízení o odejmutí schválení typu nebo v řízení o stažení
z oběhu nepravdivé údaje, nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro vydání rozhodnutí,
b) použije odpojovací zařízení,
c) dodá na trh vozidlo, systém vozidla, konstrukční část vozidla, samostatný technický celek vozidla nebo neúplné vozidlo, jejichž technická způsobilost nebyla schválena,
d) neoprávněně opatří vozidlo štítkem nebo neoprávněně opatří konstrukční část vozidla nebo
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samostatný technický celek vozidla značkou
schválení typu, nebo

104. V § 84 odst. 4 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „a § 83a odst. 5 a 6“.

e) padělá nebo neoprávněně pozmění prohlášení
o shodě, jímž bylo opatřeno vozidlo nebo neúplné vozidlo, nebo značku schválení typu, jíž
byla opatřena konstrukční část vozidla nebo
samostatný technický celek vozidla.

105. V § 84 odst. 4 písm. b) se slova „§ 83a
odst. 1 písm. p)“ nahrazují slovy „§ 83a odst. 1
písm. q)“.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako výrobce nebo zástupce výrobce dopustí správního deliktu tím, že neposkytne v rozsahu a způsobem stanoveným přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad
trhem29) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem30)
a) pokyny nebo jiné technické údaje určené pro
uživatele nebo jiné výrobce, nebo
b) údaje nezbytné pro opravu a údržbu výrobků
určené pro samostatné provozovatele, autorizované obchodní zástupce, opravny nebo jiné výrobce.
29

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/
/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových
nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad
trhem s těmito vozidly.

30

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/
/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských
a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7
a 8.
103. V § 83a odstavec 7 zní:
„(7) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. l) nebo odstavce 5 písm. c),
b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. p), odstavce 2 písm. e) nebo g)
anebo odstavce 3 písm. c) nebo e),
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), j), k), m), o), q) nebo r), odstavce 2 písm. c), d), f) nebo h), odstavce 3
písm. a), b) nebo d), odstavce 5 písm. a), b), d)
nebo e) anebo odstavce 6, nebo
d) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až i) nebo n), odstavce 2
písm. a), b), i), j) nebo k) anebo odstavce 4.“.

106. V § 84 odst. 4 písm. c) se slova „o) a q)“
nahrazují slovy „p) a r)“.
107. V části desáté se za nadpis „Společná ustanovení“ vkládá nový § 85, který včetně poznámky
pod čarou č. 31 zní:
„§ 85
(1) Část třetí hlavy I a II, s výjimkou § 28
odst. 1 písm. r) a s), a § 78 se nepoužijí na typ vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla
a samostatného technického celku vozidla, na které
se použije
a) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických
vozidel a dozor nad trhem30), nebo
b) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových
vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem29).
(2) Ministerstvo dopravy je schvalovacím orgánem a orgánem pro dozor nad trhem podle přímo
použitelných předpisů Evropské unie uvedených
v odstavci 1. Ministerstvo dopravy je rovněž orgánem pro dozor nad trhem podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího označování
pneumatik31).
31

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/
/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o označování pneumatik
s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry, v platném znění.“.

108. V § 91 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.
109. V § 91 odst. 1 se slova „§ 4 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 7“, za slova „§ 9 odst. 4,“ se
vkládají slova „§ 12 odst. 9, § 13 odst. 7,“, za slova
„§ 38c odst. 6,“ se vkládají slova „§ 38d odst. 4,“,
slova „§ 48 odst. 1 a 5“ se nahrazují slovy „§ 48
odst. 1 a 6“, slova „§ 78 odst. 1 a 4“ se nahrazují
slovy „§ 78 odst. 1 a 3“, slova „§ 79a odst. 5“ se
nahrazují slovy „§ 79a odst. 6“ a za slova „§ 79c
odst. 4“ se vkládají slova „ , § 82 odst. 1“.
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110. V § 91 odst. 1 se slova „§ 5 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 9“.
111. V § 91 odst. 1 se slova „§ 37 písm. b)“
nahrazují slovy „§ 37 odst. 1 písm. b)“.
112. V § 91 odst. 1 se slova „§ 54 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 54 odst. 4 a 12“.
113. V § 91 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3
a 4.
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č. 246/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 3 se slovo „vozidla“ nahrazuje
slovy „nákladní automobily“ a slova „určená výlučně k přepravě nákladů a“ se nahrazují slovy „registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny“.

114. V § 91 odst. 4 se slova „odstavci 5“ nahrazují slovy „odstavci 3“.

2. V § 3 písm. a) se slova „zpravidla s méně než
čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla
jako“ zrušují.

Čl. II

3. V § 3 písm. f) bodě 3 se slova „označovaný
jako LPG“ a slova „označovaný jako CNG“ zrušují.

Přechodná ustanovení
1. Řízení o udělení oprávnění k provozování
stanice technické kontroly zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Provozovatel stanice měření emisí, který je
držitelem platného oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen splnit požadavky podle § 48a zákona č. 56/2001 Sb., ve znění
účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, do
5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Provozovatel stanice měření emisí podle
bodu 2 a mechanik, který v této stanici vykonává
činnost, začnou plnit povinnosti podle § 67 odst. 1
písm. e) a § 67a písm. c) zákona č. 56/2001 Sb., ve
znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději 1 měsíc po zřízení přístupu do informačního systému stanic technické kontroly.

4. V § 3 písm. f) bodě 4 se slova „označovaného
jako E85“ zrušují.
5. V § 6 odst. 9 úvodní části ustanovení se slova
„včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů“ nahrazují slovy „a přípojných vozidel“.
6. V § 6 odst. 10 se slova „vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů“ nahrazují slovy „automobilů a přípojných vozidel“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV

Změna zákona o dani silniční

V položce 26 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění zákona č. 226/2006
Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb.,
zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb., se v oddílu „Poznámky“ na
konci bodu 2 doplňuje věta „Provádí-li se společně
zápis změny vlastníka i provozovatele vozidla do
registru vozidel, poplatek podle písmene a) této položky se vybírá pouze jednou.“.

Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ

ČÁST DRUHÁ

Zákon 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona
č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona
č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona
č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona
č. 635/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona

Změna zákona o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla
Čl. V
V § 23b zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
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o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění zákona č. 160/2013 Sb., se doplňuje odstavec 6,
který zní:
„(6) Komise zpracuje do 30. dubna výroční
zprávu fondu zábrany škod za předchozí kalendářní
rok a zároveň ji uveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Výroční zpráva obsahuje informace
o činnosti komise podle odstavce 4 a o použití prostředků z fondu zábrany škod v roce, za který se
výroční zpráva zpracovává.“.
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ÚČINNOST

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

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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64
ZÁKON
ze dne 19. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna insolvenčního zákona
Čl. I
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona
č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona
č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 260/
/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/
/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/
/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 458/
/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/
/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., zákona č. 396/
/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 45/
/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 294/
/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/
/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Má se za to, že dlužník, který je podnikatelem a vede účetnictví, je schopen plnit své peněžité
závazky, jestliže rozdíl mezi výší jeho splatných peněžitých závazků a výší jeho disponibilních prostředků (dále jen „mezera krytí“) stanovený ve výkazu stavu likvidity podle prováděcího právního
předpisu představuje méně než desetinu výše jeho
splatných peněžitých závazků, anebo pokud výhled
vývoje likvidity sestavený podle prováděcího právního předpisu osvědčuje, že mezera krytí klesne v období, na které se výhled vývoje likvidity sestavuje,

pod jednu desetinu výše jeho splatných peněžitých
závazků. Výkaz stavu likvidity anebo výhled vývoje
likvidity musí být sestavené v souladu s požadavky,
které stanoví prováděcí právní předpis, auditorem,
znalcem nebo osobou, která se zabývá ekonomickým poradenstvím v oblasti insolvencí a restrukturalizací a splňuje požadavky stanovené prováděcím
právním předpisem.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.
2. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Obsah, rozsah a způsob sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity
a uspořádání, označování a obsahové vymezení jednotlivých položek majetku, závazků, nákladů, výnosů, příjmů a výdajů ve výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity, délku období, na které se sestavuje výhled vývoje likvidity, a požadavky na osoby, které jsou oprávněny k sestavení výkazu stavu
likvidity anebo výhledu vývoje likvidity, stanoví
prováděcí právní předpis.“.
3. Poznámka pod čarou č. 59 zní:
„59) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848
ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení.“.

4. V § 7b se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Pro insolvenční řízení proti dlužníku, který je zapsán v obchodním rejstříku, je příslušný soud, v jehož obvodu byl obecný soud dlužníka ke dni, který
předchází o 6 měsíců okamžik zahájení insolvenčního řízení; není-li takový soud, je příslušný soud
podle věty první.“.
5. V § 7b se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Insolvenční soud, u něhož insolvenční řízení probíhá, učiní i před rozhodnutím o místní příslušnosti opatření, která nesnesou odkladu, a rozhodne o jmenování prozatímního věřitelského výboru, o jmenování předběžného správce, o tom, že
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se insolvenční návrh ani jiné dokumenty v insolvenčním rejstříku nezveřejňují, o odmítnutí insolvenčního návrhu nebo o odmítnutí insolvenčního návrhu
pro zjevnou bezdůvodnost.“.

denčních sporů a uplatňování majetkových práv vůči
věřiteli, který hlasoval pro jeho odvolání z funkce,
nestanoví-li insolvenční soud jinak.“.

6. V § 18 odst. 1 se za slova „návrhu věřitele“
vkládají slova „ , který lze podat pouze na formuláři,
jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,“.

„(3) Obsah požadavků na plnění povinností insolvenčního správce podle odstavců 1 a 2, § 31
odst. 6, § 136 odst. 5, § 246 odst. 1, § 313 odst. 2,
§ 371, § 373 odst. 2, § 383 odst. 1, § 385 odst. 2
a § 430a odst. 1 stanoví prováděcí právní předpis.“.

7. V § 18 odstavec 2 zní:

13. V § 36 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(2) O návrhu podle odstavce 1 rozhodne insolvenční soud do 3 pracovních dnů ode dne, kdy
mu takový návrh došel; ustanovení § 43 občanského
soudního řádu se nepoužije. Nerozhodne-li insolvenční soud ve lhůtě podle věty první, má se po
uplynutí této lhůty za to, že insolvenční soud vydal
rozhodnutí, jímž návrhu vyhověl.“.

14. V § 38 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta
„V případě oddlužení činí výše odměny z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek 25 % výše stanovené prováděcím právním předpisem pro odměnu
z počtu přezkoumaných přihlášených pohledávek
v konkursu.“.

8. V § 19 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

15. V § 38 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(2) Ustanovení § 177 odst. 2 až 5 a 7 se použije obdobně. Požadované doklady předloží nabyvatel
pohledávky insolvenčnímu správci ve lhůtě 15 dní od
vstupu do insolvenčního řízení.“.

„(6) Je-li způsobem řešení úpadku oddlužení
plněním splátkového kalendáře, insolvenční správce
uloží z měsíčních splátek částku odpovídající jeho
odměně a náhradě hotových výdajů za dobu 6 měsíců jako zálohu na úhradu své odměny a náhrady
hotových výdajů na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva zřízený za účelem
ukládání těchto záloh.“.

9. V § 25 odst. 2 písm. b) se slovo „okresního“
nahrazuje slovem „krajského“ a slovo „obecným“ se
nahrazuje slovem „insolvenčním“.
10. V § 29 odst. 1 se za větu první vkládá věta
„O odvolání insolvenčního správce, kterým byla
v rámci reorganizace povolené podle § 148 odst. 2
insolvenčním soudem ustanovena osoba určená
v předloženém reorganizačním plánu podle § 25
odst. 1, a o ustanovení nového insolvenčního správce
se mohou věřitelé usnést také na schůzi věřitelů,
která nejblíže následuje po přeměně reorganizace
v konkurs.“.
11. V § 29 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Je-li způsobem řešení úpadku oddlužení, je toto
usnesení přijato, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, jejichž pohledávky počítané podle výše (§ 49 odst. 1) zároveň činí
nadpoloviční většinu přihlášených pohledávek.“.
12. V § 34 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Byl-li insolvenční správce odvolán postupem podle § 29 z funkce, insolvenční soud jej s jeho
souhlasem ustanoví odděleným insolvenčním správcem k přezkumu pohledávky, kterou před svým odvoláním popřel, a k vedení s tím souvisejících inci-

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
16. V § 43 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Soudní exekutor pověřený provedením
exekuce v řízení, kde je povinným dlužník, poskytne
insolvenčnímu správci součinnost podle odstavce 1
také tak, že na jeho písemnou žádost poskytne insolvenčnímu správci údaje o majetku a závazcích
a o jiných zjištěních k hospodářské situaci dlužníka
získané v exekučním řízení. Na písemnou žádost
vydá nebo zapůjčí insolvenčnímu správci také znalecký posudek vypracovaný k ocenění majetku
dlužníka nebo jeho části. Náklady na vypracování
znaleckého posudku jsou pohledávkou postavenou
na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou,
jestliže nebyly v exekučním řízení uhrazeny.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
17. V § 47 odst. 1 se slova „alespoň 2 věřitelů,
jejichž pohledávky počítané podle výše (§ 49 odst. 1)
činí alespoň desetinu přihlášených pohledávek“ nahrazují slovy „ , není-li způsobem řešení úpadku od-
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a) nabývání majetku anebo jiného plnění z majetkové podstaty,

dlužení, alespoň 2 věřitelů, jejichž pohledávky počítané podle výše (§ 49 odst. 1) činí alespoň desetinu
přihlášených pohledávek; je-li způsobem řešení
úpadku oddlužení, svolá ji na návrh nadpoloviční
většiny všech věřitelů, jejichž pohledávky počítané
podle výše (§ 49 odst. 1) činí zároveň nadpoloviční
většinu přihlášených pohledávek“.

b) právního jednání ohledně práva, které je anebo
může být součástí majetkové podstaty,

18. V § 48 odst. 2 se slovo „Předmětem“ nahrazuje slovy „Není-li způsobem řešení úpadku oddlužení, předmětem“.

(3) Věřitel nesmí hlasovat ani ve věcech uvedených v odstavci 2, týkají-li se osoby, která je osobou
věřiteli blízkou anebo s ním tvoří koncern.

19. V § 51 odst. 1 se za slova „těchto věřitelů“
vkládají slova „na jejich návrh podle § 52 odst. 2“.

(4) Insolvenční soud může z důvodů hodných
zvláštního zřetele, není-li to v rozporu se společným
zájmem věřitelů a nehrozí-li střet zájmů, na návrh
podle § 52 odst. 2 a po slyšení insolvenčního správce
povolit věřiteli hlasovat i v případě podle odstavců 1
až 3.

20. V § 51 odstavec 3 zní:
„(3) Nejde-li o případy uvedené v odstavci 1,
rozhodne o hlasovacím právu věřitelů, jejichž pohledávka nebyla ještě zjištěna nebo je sporná, insolvenční soud podle seznamu přihlášených pohledávek
anebo na návrh dlužníka nebo některého z věřitelů
podle § 52 odst. 2.“.
21. V § 52 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Návrh, aby insolvenční soud rozhodl o hlasovacím právu odlišně od seznamu přihlášených pohledávek, musí být doručen insolvenčnímu soudu
nejpozději 7 dní před schůzí věřitelů; tato lhůta však
neskončí dříve než 5 dní po zveřejnění seznamu přihlášených pohledávek v insolvenčním rejstříku. Skutečnosti rozhodné pro hlasovací právo lze doplnit
a důkazy k jejich osvědčení insolvenčnímu soudu
předložit nejpozději 2 pracovní dny před schůzí věřitelů; soud o tom věřitele poučí ve vyhlášce o svolání
schůze věřitelů.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.
22. § 53 zní:
„§ 53
(1) Věřitel, který s dlužníkem tvoří koncern
anebo je osobou dlužníkovi blízkou, nesmí na schůzi
věřitelů hlasovat, nestanoví-li zákon jinak; o reorganizačním plánu předloženém jinou osobou než dlužníkem nebo věřitelem podle věty před středníkem
hlasovat může.
(2) Věřitel nesmí hlasovat ve věcech, kterých se
účastní nebo kterých je nebo má být stranou, které se
týkají

c) incidenčního sporu, nebo
d) rozhodnutí o hlasovacím právu.

(5) Insolvenční soud může z důvodů hodných
zvláštního zřetele, vyžaduje-li to ochrana společného
zájmu věřitelů a hrozí-li střet zájmů, na návrh podle
§ 52 odst. 2 a po slyšení insolvenčního správce zakázat věřiteli hlasování i v případech neuvedených
v odstavcích 1 až 3.
(6) Při určení většiny hlasů potřebné pro přijetí
rozhodnutí schůze věřitelů se nepřihlíží k hlasům věřitele, který nesmí hlasovat.
(7) Odstavce 1 až 6 se použijí obdobně, hlasují-li věřitelé mimo schůzi věřitelů.“.
23. V § 58 odst. 3 se za větu šestou vkládá věta
„Ustanovení § 53 odst. 1 až 6 se na hlasování člena
věřitelského výboru použije obdobně; při posuzování schopnosti věřitelského výboru se usnášet se
§ 53 odst. 6 použije přiměřeně.“.
24. V § 61 odst. 2 se na konci textu věty první
doplňují slova „ ; to platí obdobně, nebyla-li v oddlužení schůze věřitelů svolána“.
25. Za § 80 se vkládá nový § 80a, který zní:
„§ 80a
(1) Osoby, kterým se podle zvláštního právního předpisu zřizuje datová schránka bez žádosti,
činí podání včetně příloh v elektronické podobě do
datové schránky soudu nebo v elektronické podobě
podepsané uznávaným elektronickým podpisem.
Není-li v odůvodněných případech možné učinit podání podle věty první, lze je výjimečně a s uvedením
důvodu učinit v listinné podobě.
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(2) Není-li podání učiněno na stanoveném formuláři, ve stanoveném formátu nebo stanoveným
způsobem, postupuje insolvenční soud podle § 43
občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon
jinak.

nejpozději do konce nejblíže následujícího pracovního dne po podání insolvenčního návrhu.

(3) Odstavce 1 a 2 se použijí také tehdy, zřizuje-li se podle zvláštního právního předpisu datová
schránka bez žádosti pouze zástupci osoby, která
činí podání, nebo činí-li za dlužníka podání osoba
podle § 390a odst. 1.“.

(3) V odůvodnění rozhodnutí podle odstavce 1
insolvenční soud stručně uvede důvody, pro které se
insolvenční návrh ani jiné dokumenty v insolvenčním
spise nezveřejňují v insolvenčním rejstříku.

26. V § 92 se za slova „nejprve odvolání“ vkládají slova „proti rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost,“.
27. V § 97 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ , nebo byl-li insolvenční návrh podle § 390
odst. 1 podán za dlužníka osobou podle § 390a
odst. 1 na základě zvláštní plné moci“.
28. V § 97 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) K insolvenčnímu návrhu, který není podán
ve stanoveném formátu nebo stanoveným způsobem, se nepřihlíží.
(5) K insolvenčnímu návrhu dlužníka podle
§ 390 odst. 1, který není sepsán a podán osobou
podle § 390a odst. 1 nebo 2, se nepřihlíží.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6
a 7.
29. V § 97 odst. 6 se slova „vyrozumí insolvenční soud insolvenčního navrhovatele“ nahrazují
slovy „insolvenční soud vyrozumí insolvenčního navrhovatele a, byl-li insolvenční návrh podán podle
§ 390 odst. 1, také osobu, která jej za insolvenčního
navrhovatele podala podle § 390a odst. 1,“.
30. Za § 100 se vkládá nový § 100a, který
včetně nadpisu zní:
„§ 100a
Předběžné posouzení insolvenčního návrhu
podaného věřitelem
(1) Má-li insolvenční soud důvodné pochybnosti o důvodnosti insolvenčního návrhu podaného
věřitelem (§ 128a), rozhodne, že insolvenční návrh
ani jiné dokumenty v insolvenčním spise se v insolvenčním rejstříku nezveřejňují; učiní tak neprodleně,

(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 není odvolání přípustné; rozhodnutí se pouze poznamená
do spisu a tímto nabývá právní moci.

(4) Při postupu podle odstavců 1 a 2 má právo
nahlížet do spisu a činit si z něho výpisy a opisy
pouze dlužník a insolvenční navrhovatel.
(5) Neshledá-li insolvenční soud důvod k rozhodnutí podle odstavce 1, učiní o tom ve lhůtě podle
odstavce 1 záznam do spisu.
(6) Ustanovení § 128a není předběžným posouzením insolvenčního návrhu podaného věřitelem dotčeno.“.
31. V § 101 odst. 1 se na konci textu věty první
doplňují slova „podaný dlužníkem nebo kdy byl
učiněn záznam do spisu podle § 100a odst. 5“ a ve
větě druhé se slova „dojde insolvenčnímu soudu“
nahrazují slovy „podaný dlužníkem insolvenčnímu
soudu dojde nebo je záznam do spisu podle § 100a
odst. 5 učiněn“.
32. V § 101 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Rozhodne-li insolvenční soud podle § 100a
odst. 1 a neodmítne-li insolvenční návrh pro zjevnou
bezdůvodnost, oznámí zahájení insolvenčního řízení
vyhláškou, kterou spolu s insolvenčním návrhem a jinými dokumenty v insolvenčním spise zveřejní v insolvenčním rejstříku nejpozději do 2 hodin po zahájení úředních hodin nejbližšího pracovního dne
insolvenčního soudu poté, co uplynula lhůta podle
§ 128a odst. 1. Odmítne-li insolvenční soud v této
lhůtě insolvenční návrh pro zjevnou bezdůvodnost,
oznámí zahájení insolvenčního řízení vyhláškou,
kterou spolu s insolvenčním návrhem a jinými dokumenty v insolvenčním spise zveřejní v insolvenčním rejstříku nejpozději do 2 hodin po zahájení
úředních hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního soudu po vydání rozhodnutí, kterým bylo
rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu pro
zjevnou bezdůvodnost změněno.“.
33. V § 102 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„(1) Neprodleně poté, co byl insolvenčnímu
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soudu doručen insolvenční návrh podaný dlužníkem, a bylo-li insolvenční řízení zahájeno na základě
insolvenčního návrhu podaného věřitelem, neprodleně poté, co byl učiněn záznam do spisu podle
§ 100a odst. 5, vyrozumí insolvenční soud o zahájení
insolvenčního řízení“.
34. V § 102 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 64 zní:
„d) příslušný orgán sociálního zabezpečení64),
64

) § 3 a 9 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.“.

35. V § 102 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Rozhodne-li insolvenční soud podle § 100a
odst. 1 a neodmítne-li insolvenční návrh pro zjevnou
bezdůvodnost, vyrozumí o zahájení insolvenčního
řízení podle odstavce 1 neprodleně poté, co uplynula
lhůta podle § 128a odst. 1. Odmítne-li insolvenční
soud v této lhůtě insolvenční návrh pro zjevnou bezdůvodnost, vyrozumí o zahájení insolvenčního řízení podle odstavce 1 neprodleně po vydání rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost změněno.
Ustanovení odstavců 2 až 5 se použijí přiměřeně.“.
36. § 105 včetně poznámek pod čarou č. 65 a 66
zní:
„§ 105
(1) Podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen
doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku; je-li dlužníkem právnická osoba, je insolvenční navrhovatel,
který vede účetnictví nebo daňovou evidenci podle
zvláštního zákona65), povinen doložit pohledávku
uznáním dlužníka s ověřeným podpisem nebo vykonatelným rozhodnutím nebo notářským zápisem
se svolením k vykonatelnosti nebo exekutorským zápisem se svolením k vykonatelnosti nebo potvrzením
auditora podle zvláštního zákona66), soudního
znalce nebo daňového poradce, že navrhovatel o pohledávce účtuje. Jde-li v případě pohledávky podle
věty první o pohledávku, která se do insolvenčního
řízení jinak nepřihlašuje, považuje se po rozhodnutí
o úpadku za uplatněnou podle § 203.
(2) Je-li insolvenčním navrhovatelem podle odstavce 1 věta první za středníkem zahraniční právnická osoba nebo fyzická osoba, která nemá bydliště
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nebo sídlo na území České republiky, lze pohledávku doložit také dokladem ověřeným nebo vydaným cizím státem, který je podle cizího právního
řádu srovnatelný s uznáním pohledávky dlužníkem
s jeho ověřeným podpisem, vykonatelným rozhodnutím nebo notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti, nebo dokladem o tom, že o pohledávce
účtuje podle účetních, daňových nebo jiných obdobných předpisů cizího státu, který je podle cizího
právního řádu srovnatelný s potvrzením auditora,
soudního znalce nebo daňového poradce podle odstavce 1.
(3) Nesplní-li věřitel, který podal insolvenční
návrh, povinnost podle § 177 odst. 2 až 4, platí, že
pohledávku vůči dlužníkovi neosvědčil, ledaže jde
o případ podle § 177 odst. 5 nebo 7.
65

) Například § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

66

) Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých
zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.“.

37. V § 107 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Podle odstavců 1 a 2 se nepostupuje, byl-li
další insolvenční návrh podán v době, po kterou se
na základě rozhodnutí podle § 100a odst. 1 insolvenční návrh dříve podaný věřitelem ani jiné dokumenty v insolvenčním spise nezveřejňují v insolvenčním rejstříku. Dříve podaný insolvenční návrh se
považuje za přistoupení k řízení zahájenému později
podaným insolvenčním návrhem zveřejněným v insolvenčním rejstříku; odstavec 1 věta druhá a odstavec 2 se použijí obdobně.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
38. V § 108 se vkládá nový odstavec 1, který
zní:
„(1) Je-li podán insolvenční návrh věřitele proti
právnické osobě, která je podnikatelem, je navrhovatel povinen složit zálohu na náklady insolvenčního
řízení ve výši 50 000 Kč, a je-li podán insolvenční
návrh věřitele proti právnické osobě, která není podnikatelem, nebo proti fyzické osobě, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10 000 Kč; záloha
je splatná spolu s podáním insolvenčního návrhu. To
neplatí, je-li insolvenčním navrhovatelem zaměstna-
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nec nebo bývalý zaměstnanec dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích,
je-li insolvenčním navrhovatelem spotřebitel, jehož
pohledávka spočívá v nároku vyplývajícím ze spotřebitelské smlouvy, a v případech podle § 107
odst. 1.“.
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.
39. V § 108 odst. 2 se za slovo „zaměstnanci“
vkládají slova „nebo bývalému zaměstnanci“.
40. V § 108 odst. 3 se za slovo „zálohy“ vkládají slova „podle odstavce 2“.
41. V § 108 odst. 4 se za slova „náklady insolvenčního řízení“ vkládají slova „stanovená rozhodnutím insolvenčního soudu podle odstavců 2 a 3“.
42. V § 108 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Je-li vydáno předběžné opatření podle
§ 147 odst. 6, považuje se složená záloha na náklady
insolvenčního řízení za částku uhrazenou na základě
takového předběžného opatření.“.
43. V § 109 odstavec 1 zní:
„(1) Se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky:
a) pohledávky a jiná práva týkající se majetkové
podstaty nemohou být uplatněny žalobou,
lze-li je uplatnit přihláškou,
b) právo na uspokojení ze zajištění, které se týká
majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku
náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit
a nově nabýt jen za podmínek stanovených
tímto zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech nebo
exekutorského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení; právo na uspokojení ze zajištění přitom náleží v případě zajištěné podmíněné
pohledávky i dojde-li ke splnění odkládací podmínky pro vznik takové pohledávky po zahájení insolvenčního řízení; to platí obdobně v případě zajištěné budoucí pohledávky, dojde-li ke
vzniku takové zajištěné budoucí pohledávky po
zahájení insolvenčního řízení,
c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný
majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze
nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro
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pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168)
a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169)
však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí
či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě
rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak,
výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému,
d) nelze uplatnit dohodou věřitele a dlužníka založené právo na výplatu srážek ze mzdy nebo
jiných příjmů, s nimiž se při výkonu rozhodnutí
nakládá jako se mzdou nebo platem.“.
44. V § 128 odst. 2 větě první se čárka za slovy
„požadované přílohy“ zrušuje a na konci textu věty
první se doplňují slova „a je-li insolvenční návrh
podán za dlužníka osobou podle § 390a odst. 1, vyzve ji insolvenční soud usnesením k doplnění insolvenčního návrhu v jím určené lhůtě a toto usnesení
doručí také dlužníku“.
45. V § 128 odst. 2 se za větu druhou vkládá
věta „Je-li insolvenční návrh podán za dlužníka osobou podle § 390a odst. 1, nezačne tato lhůta běžet
dříve, než je usnesení podle věty první doručeno jak
dlužníku, tak osobě podle § 390a odst. 1.“.
46. V § 128 odst. 3 se za slova „v § 104 odst. 1“
vkládají slova „a případně též výkaz stavu likvidity
a výhled vývoje likvidity“ a za slova „Seznam majetku“ se vkládají slova „ , výkaz stavu likvidity a výhled vývoje likvidity“.
47. V § 128a odst. 2 písm. b) se slovo „nebo“
zrušuje.
48. V § 128a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d),
které zní:
„d) záloha na náklady insolvenčního řízení splatná
s podáním insolvenčního návrhu nebyla věřitelem, který insolvenční návrh podal, řádně a včas
zaplacena.“.
49. V § 128a odst. 3 se slovo „pořádkovou“
zrušuje, částka „50 000 Kč“ se nahrazuje částkou
„500 000 Kč“ a na konci textu odstavce 3 se doplňují
slova „ , zejména k okolnostem podání insolvenčního návrhu, následkům jeho podání a jejich závažnosti, k jednání insolvenčního navrhovatele po po-
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dání návrhu a případné účinné snaze nahradit způsobenou škodu nebo odstranit škodlivé následky“.
50. V § 128a se doplňují odstavce 4 a 5, které
znějí:
„(4) Insolvenční navrhovatel, jehož insolvenční
návrh byl pravomocně odmítnut podle odstavce 1,
může podat nový insolvenční návrh proti stejnému
dlužníkovi nejdříve po 6 měsících od právní moci
rozhodnutí podle odstavce 1, jinak se k insolvenčnímu návrhu nepřihlíží. To neplatí, byl-li insolvenční
návrh odmítnut proto, že spolu s insolvenčním návrhem nebyla složena záloha na náklady insolvenčního řízení.
(5) Bylo-li dříve rozhodnuto podle § 100a
odst. 1, insolvenční soud rozhodnutí podle odstavce 1, případně i rozhodnutí o odvolání proti
němu, doručí zvlášť pouze insolvenčnímu navrhovateli a dlužníku.“.
51. V § 131 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Při projednání insolvenčního návrhu podaného věřitelem se k výkazu stavu likvidity a výhledu
vývoje likvidity pro účely § 3 odst. 3 přihlíží pouze,
předloží-li dlužník oba dokumenty insolvenčnímu
soudu nejpozději do 14 dní od zveřejnění vyhlášky
o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku. Tuto lhůtu může insolvenční soud na žádost
dlužníka z důvodů zvláštního zřetele hodných přiměřeně prodloužit.“.
52. V § 136 odst. 2 písmeno f) zní:
„f) není-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, výrok, jímž se
určí místo a termín konání schůze věřitelů a přezkumného jednání; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení,
výrok, jímž se uloží insolvenčnímu správci podat insolvenčnímu soudu ve lhůtě do 30 dnů po
uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek zprávu
o přezkumu, zprávu pro oddlužení a předložit
soupis majetkové podstaty,“.
53. V § 136 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:
„h) je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, výzvu, aby v případě
zájmu přihlášení věřitelé insolvenčnímu soudu
sdělili, že mají zájem o výkon funkce ve věřitelském orgánu,
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i) je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, výzvu nezajištěným
věřitelům, aby soudu ve lhůtě do 7 dnů od zveřejnění zprávy pro oddlužení v insolvenčním
rejstříku navrhli konání schůze věřitelů podle
§ 399 odst. 1 nebo aby v této lhůtě hlasovali
podle § 400, s poučením o následcích zmeškání
této lhůty.“.
54. V § 136 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění, jestliže žádný z věřitelů neuplatnil stanovisko podle § 389 odst. 2 písm. a) a nebyly zde pochybnosti podle § 397 odst. 1“.
55. V § 137 odst. 1 se slova „Schůzi věřitelů
svolá insolvenční soud“ nahrazují slovy „Není-li
způsobem řešení úpadku oddlužení, svolá insolvenční soud schůzi věřitelů“.
56. V § 137 odst. 2 se slova „Termín přezkumného jednání určí insolvenční soud“ nahrazují slovy
„Není-li způsobem řešení úpadku oddlužení, určí
insolvenční soud termín přezkumného jednání“
a věta poslední se zrušuje.
57. V § 139 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) příslušný orgán sociálního zabezpečení64),“.
58. V § 147 odst. 6 větě druhé se za slova „zamítnutí insolvenčního návrhu;“ vkládají slova „nebyl-li insolvenční návrh odmítnut podle § 128a, nelze“ a slova „však nelze“ se zrušují.
59. V § 160 odstavec 2 zní:
„(2) Stanoví-li tak rozvrh práce, incidenční spor
projedná a rozhodne jiný soudce insolvenčního
soudu.“.
60. § 166 zní:
„§ 166
Zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého
zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují, a připojit
listiny, které se toho týkají. To platí i tehdy, jde-li
o zajištěné věřitele, kteří mohou pohledávku vůči
dlužníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého
k zajištění, a jde-li o zajištěné věřitele podmíněných
pohledávek nebo pohledávek budoucích, k jejichž
zajištění byla zastavena věc, právo, pohledávka nebo
jiná majetková hodnota nebo zřízeno jiné zajištění
uvedené v § 2 písm. g).“.
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61. § 167 odstavec 1 zní:
„(1) Zajištění věřitelé se v rozsahu zajištění
uspokojují ze zpeněžení věci, práva pohledávky
nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla jejich pohledávka zajištěna, nestanoví-li zákon jinak. Pro pořadí jejich uspokojení je rozhodující doba vzniku zástavního práva nebo doba vzniku zajištění, nedohodnou-li se zajištění věřitelé písemně jinak. To platí
obdobně pro věřitele podmíněných pohledávek nebo
pohledávek budoucích, k jejichž zajištění byla zastavena věc, právo, pohledávka nebo jiná majetková
hodnota nebo zřízeno jiné zajištění uvedené v § 2
písm. g).“.
62. V § 176 se věta poslední zrušuje.
63. V § 177 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 7, které včetně
poznámky pod čarou č. 67 znějí:
„(2) Věřitel, který nabyl pohledávku postoupením nebo obdobným způsobem po zahájení insolvenčního řízení anebo v posledních 6 měsících před
zahájením insolvenčního řízení, doloží v příloze přihlášky pohledávky čestné prohlášení, v němž uvede
informaci o tom, kdo je jeho skutečným majitelem
podle zvláštního zákona67), a důvod, pro který se
podle zvláštního zákona67) taková osoba považuje
za skutečného majitele.
(3) Věřitel nemá povinnost podle odstavce 2, ač
má skutečného majitele podle zvláštního zákona67),
jestliže se na obchod podle zvláštního zákona67),
z něhož pohledávka věřitele vznikla, uzavřený mezi
povinnou osobou podle zvláštního zákona67) a věřitelem, nevztahuje povinnost provést kontrolu klienta
podle zvláštního zákona67). Věřitel nemá povinnost
podle odstavce 2 ani v případě, kdy je hodnota
plnění z právního jednání učiněného mezi věřitelem
a jinou než povinnou osobou, z něhož pohledávka
věřitele vznikla, nižší než 10 000 EUR. Důvod, pro
který je povinnost podle odstavce 2 vyloučena,
uvede věřitel v čestném prohlášení, které předloží
v příloze přihlášky.
(4) Je-li věřitelem podle odstavce 2 osoba, která
skutečného majitele podle zvláštního zákona67)
nemá, doloží v příloze přihlášky pohledávky čestné
prohlášení o tom, že skutečného majitele nemá.
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stavcích 2 až 4 nesplní, nesmí vykonávat hlasovací
práva spojená s pohledávkou.
(7) Je-li informace o skutečném majiteli věřitele
podle odstavce 2 uvedena v soudu a insolvenčnímu
správci přístupné evidenci podle zvláštního právního
předpisu, věřitel podle odstavce 2 nemá povinnost
doložit ji podle odstavce 2 ani doložit prohlášení
podle odstavců 3 a 4.
67

) Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.“.

64. Za § 182 se vkládá nový § 182a, který zní:
„§ 182a
(1) Věřiteli, který je cizincem s obvyklým pobytem v cizině nebo zahraniční právnickou osobou,
může insolvenční soud uložit na návrh jiného účastníka řízení nebo insolvenčního správce, aby ve stanovené lhůtě složil jistotu na náklady insolvenčního
řízení určenou soudem nebo jistotu na náhradu
škody, které mohou vzniknout účastí věřitele v insolvenčním řízení jiným účastníkům řízení. Ustanovení
§ 202 odst. 4 se použije obdobně a ustanovení občanského soudního řádu o jistotě u předběžného
opatření se použijí přiměřeně.
(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci,
osobě, která návrh podala, a věřiteli, kterému byla
povinnost složit jistotu podle odstavce 1 uložena.
(3) Proti rozhodnutí, kterým insolvenční soud
uloží složení jistoty podle odstavce 1, se může odvolat pouze věřitel, kterému byla povinnost složit
jistotu podle odstavce 1 uložena. Proti rozhodnutí,
kterým byl návrh na složení jistoty podle odstavce 1
zamítnut, se může odvolat pouze osoba, která tento
návrh podala.
(4) Nesloží-li věřitel jistotu ve stanovené lhůtě,
k přihlášce pohledávky se nepřihlíží. Povinnost složit jistotu podle odstavce 1 nemá věřitel, který ve
stanovené lhůtě osvědčí, že jistotu bez své viny nemohl složit, a že je tu nebezpečí z prodlení, v jehož
důsledku by mu mohla vzniknout újma.

(5) Je-li věřitelem fyzická osoba, odstavce 2 a 3
se nepoužijí.

(5) Povinnost složit jistotu na náklady insolvenčního řízení ani povinnost složit jistotu na náhradu škody podle odstavce 1 nelze uložit

(6) Dokud věřitel povinnost stanovenou v od-

a) věřiteli, který je občanem členského státu

Strana 654

Sbírka zákonů č. 64 / 2017

Evropské unie nebo jiného státu tvořícího
Evropský hospodářský prostor nebo zahraniční
právnickou osobou mající v takovém státě sídlo,
b) jestliže ve státě, jehož je věřitel občanem, se
v podobných případech od státních občanů
České republiky nebo právnických osob se sídlem v České republice jistota nevyžaduje, nebo
c) jestliže má věřitel v České republice nemovitou
věc v hodnotě dostačující k úhradě nákladů insolvenčního řízení anebo náhradě škody podle
odstavce 1.“.
65. V § 189 se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „V seznamu se vyznačí návrh na rozhodnutí
o hlasovacím právu u pohledávek, které zatím nejsou
přezkoumány, a údaj o existenci propojení podle
§ 53 odst. 1, 3 a 5, je-li insolvenčnímu správci
známa.“.
66. V § 189 odst. 3 se za větu první vkládá věta
„Je-li způsobem řešení úpadku oddlužení, zveřejní
insolvenční soud v insolvenčním rejstříku seznam
přihlášených pohledávek spolu se zprávou o přezkumu.“.
67. V § 189 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a zprávy o přezkumu“.
68. V § 189 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Seznam přihlášených pohledávek se předkládá pouze na elektronickém formuláři, jehož náležitosti a formát stanoví prováděcí právní předpis.“.
69. V § 190 odst. 1 se za slovo „děje“ vkládají
slova „ , není-li způsobem řešení úpadku oddlužení,“.
70. V § 198 odst. 1 větě první se za slovo „jednání“ vkládají slova „nebo od právní moci rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu podle § 410
odst. 3 písm. a)“ a na konci textu věty první se doplňují slova „nebo § 410 odst. 2“.
71. V § 199 odst. 1 se za slovo „jednání“
vkládají slova „nebo od právní moci rozhodnutí
o schválení zprávy o přezkumu podle § 410 odst. 3
písm. a)“.
72. V § 200 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
73. V § 200 odst. 2 větě první se slova „ ; § 43
občanského soudního řádu se nepoužije“ nahrazují
slovy „a, je-li způsobem řešení úpadku oddlužení,
nejpozději do 10 dnů po uplynutí lhůty k přihlašo-
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vání pohledávek; v případě řešení úpadku oddlužením lhůta neskončí dříve než 7 dní ode dne zveřejnění přihlášky pohledávky v insolvenčním rejstříku“.
74. V § 200 odst. 2 se za větu první vkládá věta
„V případě postupu podle věty první se § 43 občanského soudního řádu nepoužije.“.
75. V § 200 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo nejpozději v rozhodnutí podle § 410“.
76. V § 200 odst. 5 se za slovo „jednání“ vkládají slova „a, je-li způsobem řešení úpadku oddlužení, po schválení zprávy o přezkumu“.
77. V § 201 odst. 3 se slova „insolvenční soud
v upraveném seznamu pohledávek; učiní tak i bez
návrhu“ nahrazují slovy „i bez návrhu insolvenční
správce v upraveném seznamu pohledávek a upravený seznam pohledávek zašle insolvenčnímu
soudu“.
78. V § 222 se vkládá nový odstavec 1, který
zní:
„(1) Soupis se předkládá pouze na elektronickém formuláři, jehož náležitosti a formát stanoví
prováděcí právní předpis.“.
Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.
79. V § 286 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) v dražbě provedené soudním exekutorem podle
zvláštního právního předpisu.“.
80. V § 289 se na konci odstavce 3 doplňuje
věta „Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení
prodejem mimo dražbu, lze napadnout žalobou podanou u insolvenčního soudu i po uplynutí lhůty
podle věty první, nebyl-li nabyvatel v dobré víře.“.
81. Za § 289 se vkládá nový § 289a, který zní:
„§ 289a
(1) Zpeněžení soudním exekutorem se provede
podle ustanovení zvláštního právního předpisu.
(2) Dražbu provede soudní exekutor na návrh
insolvenčního správce. Smlouva o provedení dražby
se v takovém případě stane účinnou dnem, kdy ji
schválí věřitelský výbor.“.
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82. V § 295 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) osoby tvořící s členy a náhradníky věřitelského
výboru podle písmene f) koncern a osoby členům a náhradníkům věřitelského výboru podle
písmene f) blízké.“.
83. V § 295 odst. 3 se za slova „písm. f)“ vkládají slova „a g)“.
84. V § 302 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Konečná zpráva se předkládá pouze na
elektronickém formuláři, jehož náležitosti a formát
stanoví prováděcí právní předpis.“.
85. V § 363 odst. 3 se slovo „f)“ nahrazuje slovem „g)“.
86. V § 364 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
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„(1) Insolvenční soud ustanoví do funkce
prvního insolvenčního správce tuzemské pojišťovny
nebo tuzemské zajišťovny osobu, která vykonává
funkci likvidátora této pojišťovny nebo zajišťovny,
pokud je současně insolvenčním správcem se zvláštním povolením. Věta první se použije obdobně pro
předběžného správce.“.
Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6.
92. V § 389 odst. 2 písm. a) se za slovo „jde“
vkládají slova „ ; platí, že věřitel souhlasí, pokud nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky výslovně
nesdělí, že s řešením úpadku oddlužením nesouhlasí,
a toto své stanovisko odůvodní“.
93. Za § 390 se vkládá nový § 390a, který
včetně nadpisu zní:
„§ 390a

„(2) Zprávy o plnění reorganizačního plánu se
předkládají na elektronickém formuláři, jehož náležitosti a formát stanoví prováděcí právní předpis.“.

Podání návrhu na povolení oddlužení
a insolvenčního návrhu

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

(1) Není-li dále stanoveno jinak, musí být návrh podle § 390 odst. 1 sepsán a za dlužníka podán

87. V § 368a se text „§ 2 písm. a)“ nahrazuje
textem „§ 3 písm. a)“.

a) advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, nebo

88. V § 368d písm. a) se slovo „splňuje“ nahrazuje slovem „nesplňuje“.
89. V § 372 se vkládá nový odstavec 1, který
zní:
„(1) Insolvenční soud ustanoví do funkce
prvního insolvenčního správce banky nebo spořitelního a úvěrního družstva osobu, která vykonává
funkci likvidátora této banky nebo tohoto spořitelního a úvěrního družstva nebo je Českou národní
bankou navržena do funkce likvidátora této banky
nebo tohoto spořitelního a úvěrního družstva, pokud je současně insolvenčním správcem se zvláštním
povolením. Věta první se použije obdobně pro předběžného správce.“.
Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6.
90. V § 374 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Před pohledávkami ostatních nezajištěných věřitelů
jsou uspokojovány pohledávky“.
91. V § 384 se vkládá nový odstavec 1, který
zní:

b) akreditovanou osobou; akreditovanou osobou
je právnická osoba, které byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro poskytování
služeb v oblasti oddlužení podle tohoto zákona;
osoba podle písmen a) a b), která je dlužníkem
zmocněna, jen aby sepsala a v jeho zastoupení podala
návrh podle § 390 odst. 1, není zástupcem dlužníka
v insolvenčním řízení. Při sepisu návrhu podle § 390
odst. 1 dlužníka během porady poučí o jeho povinnostech v insolvenčním řízení.
(2) Odstavec 1 se nepoužije,
a) je-li dlužníkem fyzická osoba, která má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském
studijním programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce, nebo
b) je-li dlužníkem právnická osoba a jedná-li za ni
osoba uvedená v § 21 občanského soudního
řádu, která má právnické nebo ekonomické
vzdělání v magisterském studijním programu
nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce.
(3) Osobě podle odstavce 1 písm. a), která sepsala a za dlužníka podala návrh na povolení oddlu-
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žení anebo také insolvenční návrh podle § 390
odst. 1, náleží odměna, jejíž maximální výše činí
4 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a v případě
společného oddlužení manželů 6 000 Kč bez daně
z přidané hodnoty; v odměně je zahrnuta také náhrada nákladů vynaložených v souvislosti se sepisem
a podáním návrhů podle části věty před středníkem.
Za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení
anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1
a další činnosti s tím nezbytně spojené, zejména poradu s klientem a odstranění vad návrhu, jiné plnění
osobě podle odstavce 1 písm. a) nenáleží.
(4) Osobě podle odstavce 1 písm. b) odměna
ani jiné plnění za sepis a podání návrhu na povolení
oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle
§ 390 odst. 1 nebo poskytnutí jiné služby poskytované v oblasti oddlužení nebo v souvislosti s oddlužením nenáleží.
(5) Osoba podle odstavce 1 písm. a), která sepsala a za dlužníka podala návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh podle § 390
odst. 1, může odměnu podle odstavce 3 uplatnit
pouze v insolvenčním řízení ve lhůtě podle § 136
odst. 3; tato pohledávka se považuje za pohledávku
postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou
podstatou.
(6) Soudní exekutor nemůže návrh podle odstavce 1 písm. a) sepsat a podat za dlužníka, proti
němuž nebo proti jehož manželu vede exekuční řízení.“.
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než je usnesení doručeno jak dlužníku, tak osobě
podle § 390a odst. 1.“.
96. V § 393 odst. 3 se za slovo „není-li“ vkládají
slova „sepsán a podán osobou podle § 390a odst. 1
nebo 2 nebo není-li“.
97. V § 393 odst. 4 se čárka za slovem „správci“
nahrazuje slovem „a“, slova „a osobě, která návrh na
povolení oddlužení podala“ se zrušují a slova
„osoba, která návrh na povolení oddlužení podala“
se nahrazují slovem „dlužník“.
98. V § 394 odst. 2 se slova „osobě, která návrh
podala,“ a část věty za středníkem včetně středníku
zrušují.
99. V § 394 se na konci odstavce 2 doplňují
věty „Bylo-li uplatněno právo na odměnu podle
§ 390a odst. 5, insolvenční soud současně dlužníkovi
uloží povinnost uhradit osobě podle § 390a odst. 1
písm. a) odměnu za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3; na její úhradu lze využít zálohu
podle § 108 odst. 2. Odvolání proti rozhodnutí podle věty první a druhé není přípustné.“.
100. V § 394 odst. 4 se slova „osobě, která návrh podala,“ zrušují.
101. V § 394a odst. 3 se slova „o tomto návrhu
a po dobu trvání účinků oddlužení“ zrušují.
102. § 396 zní:
„§ 396

94. V § 391 odst. 3 se věta poslední zrušuje.
95. V § 393 odstavec 1 zní:
„(1) Není-li návrh na povolení oddlužení učiněn na stanoveném formuláři, ve stanoveném formátu nebo stanoveným způsobem, neobsahuje-li
všechny náležitosti nebo je-li nesrozumitelný anebo
neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve dlužníka, který jej podal, nebo, byl-li návrh na povolení
oddlužení podán podle § 390a odst. 1, osobu, která
jej v zastoupení dlužníka podala, k jeho opravě nebo
doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než
7 dnů. Současně jej nebo osobu podle § 390a odst. 1
poučí, jak má opravu nebo doplnění provést. Byl-li
návrh na povolení oddlužení podán podle § 390a
odst. 1, doručí insolvenční soud toto usnesení také
dlužníku; lhůta podle věty první nezačne běžet dříve,

(1) Jestliže insolvenční soud návrh na povolení
oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí
nebo jej zamítne, může současně rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem pouze
tehdy, jestliže
a) návrh na povolení oddlužení nebyl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční
soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým
hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty,
je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující,
b) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční
soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým
hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty,
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je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující,
nebo
c) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční
soud zjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží
k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro
uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník v návrhu na povolení oddlužení požádal,
aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs,
a zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě
podle § 108 odst. 2 a 3.
(2) Nepostupuje-li insolvenční soud podle odstavce 1, insolvenční řízení zastaví; bylo-li uplatněno
právo na odměnu podle § 390a odst. 5, insolvenční
soud současně dlužníkovi uloží povinnost uhradit
osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) odměnu za sepis
a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také
insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, pokud
odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení nezavinila. Odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat dlužník a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí se insolvenční řízení
končí.
(3) Na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zastavení insolvenčního řízení zahájeného
na základě insolvenčního návrhu podaného věřitelem
podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro
zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel; toto právo se promlčí za 10 let od zastavení řízení podle odstavce 2.“.
103. V § 397 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Nebude-li k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí svolána schůze věřitelů, rozhodne insolvenční soud o tom, zda je dlužník oprávněn podat návrh na povolení oddlužení,
nejpozději v rozhodnutí podle § 404 nebo 405; musí
se přitom vypořádat se stanoviskem věřitele podle
§ 389 odst. 2 písm. a). Proti tomuto rozhodnutí
může podat odvolání dlužník a věřitel, který uplatnil
stanovisko podle § 389 odst. 2 písm. a). Je-li rozhodnutí o tom, zda je dlužník oprávněn podat návrh na
povolení oddlužení, vydáno současně s rozhodnutím
podle § 404, nemá odvolání odkladný účinek.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
104. V § 398 se na konci odstavce 1 doplňuje
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věta „Na základě výslovného prohlášení dlužníka lze
k návrhu insolvenčního správce provést oddlužení
plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty nebo její části.“.
105. V § 398 odst. 4 větě první se za slova „povolení oddlužení“ vkládají slova „nebo v odůvodněných případech nejpozději při jednání s insolvenčním
správcem podle § 410 odst. 2“.
106. Za § 398 se vkládá nový § 398a, který
včetně nadpisu zní:
„§ 398a
Zpráva pro oddlužení
(1) Zprávu pro oddlužení s návrhem na způsob
řešení oddlužení předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu spolu se zprávou o přezkumu podle
§ 410 odst. 2 ve lhůtě podle § 136 odst. 2 písm. f).
(2) Insolvenční správce ve zprávě pro oddlužení zhodnotí předpokládané plnění věřitelům při
realizovaných způsobech oddlužení, připojí k ní
znalecký posudek, je-li v majetkové podstatě nemovitá věc; navrhuje-li insolvenční správce provést oddlužení plněním splátkového kalendáře, připojí rovněž propočet předpokládaného uspokojení nezajištěných věřitelů a návrh distribučního schématu splátkového kalendáře pro jednotlivé nezajištěné věřitele
a vyjádří se také k návrhu dlužníka podle § 398
odst. 4.
(3) Insolvenční soud přezkoumá zprávu o přezkumu a zprávu pro oddlužení a odstraní zpravidla
po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti
v nich obsažené.
(4) O zprávě o přezkumu a o zprávě pro oddlužení po jejich úpravě uvědomí insolvenční soud
účastníky řízení tím, že tyto zprávy zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 7 dnů od
zveřejnění zprávy o přezkumu a zprávy pro oddlužení v insolvenčním rejstříku mohou proti nim podat
námitky; námitky nelze uplatnit vůči popěrnému
úkonu.
(5) Stejnopis námitek podle odstavce 4 doručí
insolvenční soud insolvenčnímu správci k doplnění
přezkoumání přihlášených pohledávek či k opravě
zprávy o přezkumu nebo k opravě zprávy pro oddlužení a určí mu k tomu lhůtu, která není delší než
10 dnů; odstavce 1 a 2 a § 410 odst. 2 se použijí obdobně. Neshledá-li insolvenční správce námitky dů-
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vodnými, sdělí to insolvenčnímu soudu ve stejné
lhůtě.
(6) Insolvenční soud rozhodne o námitkách
nejpozději v rozhodnutí podle § 404 nebo 405; za
účelem projednání námitek může insolvenční soud
též nařídit jednání, ke kterému předvolá dlužníka,
insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele,
kteří podali námitky. Proti rozhodnutí o námitkách
není odvolání přípustné.
(7) V případě změny v poměru uspokojení nezajištěných věřitelů vyvolané
a) rozhodnutími insolvenčního soudu podle § 185
a 186 nebo rozhodnutími o pravosti, výši nebo
pořadí pohledávek včetně zohlednění náhrady
nákladů řízení přiznaných úspěšnému věřiteli
v incidenčním sporu ve smyslu ustanovení
§ 202 odst. 1 věty druhé,
b) zjištěním pohledávky podle § 198 odst. 1 věty
poslední a podle § 201 odst. 1 nebo 2,
c) zpětvzetím přihlášky pohledávky podle § 184
a 187,
d) změnou v osobě věřitele podle § 18, nebo
e) výsledkem zvláštního přezkumného jednání
se postupuje obdobně podle odstavců 1 až 6; insolvenční správce je povinen tyto změny zohlednit neprodleně a do doby uplynutí lhůty k námitkám nebo
do doby rozhodnutí o námitkách příslušné částky
uložit na zvláštní účet pro ten účel zřízený u banky
nebo spořitelního a úvěrního družstva.“.
107. V § 399 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Není-li dále stanoveno jinak, použije se
o hlasovacím právu věřitelů při oddlužení obdobně
§ 49 až 53. K projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí dochází na schůzi věřitelů svolané
za tím účelem na návrh nadpoloviční většiny věřitelů, jejichž pohledávky počítané podle výše (§ 49
odst. 1) činí zároveň nadpoloviční většinu nezajištěných přihlášených pohledávek, do 7 dnů od zveřejnění zprávy o přezkumu a zprávy pro oddlužení
v insolvenčním rejstříku nebo za podmínek stanovených tímto zákonem mimo schůzi věřitelů; jinak
rozhodne o způsobu oddlužení insolvenční soud.
Obdobně to platí pro hlasování věřitelů o tom, zda
doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné
výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře.
(2) Dlužníku a insolvenčnímu správci doručí
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insolvenční soud předvolání na schůzi věřitelů podle
odstavce 1 do vlastních rukou s poučením o nezbytnosti jejich účasti. Insolvenční správce je povinen se
schůze věřitelů podle odstavce 1 osobně zúčastnit.
Dlužník je povinen zúčastnit se takové schůze
osobně a zodpovědět dotazy přítomných věřitelů.“.
108. V § 399 odst. 3 se slovo „všichni“ zrušuje a za slova „mimo schůzi věřitelů“ se vkládají slova
„a některý ze způsobů oddlužení získal většinu hlasů
podle § 402 odst. 3“.
109. § 403 zní:
„§ 403
(1) Má-li insolvenční správce za to, že zde jsou
skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí
nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, upozorní na ně ve zprávě pro oddlužení; v případě svolání schůze věřitelů k projednání způsobu oddlužení
a hlasování o jeho přijetí na ně upozorní nejpozději
před rozhodnutím schůze věřitelů o způsobu oddlužení.
(2) Věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu
oddlužení, mohou namítat, že zde jsou skutečnosti,
které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Tyto námitky
mohou uplatnit nejpozději do skončení schůze věřitelů, která rozhodovala o způsobu oddlužení; v případě, že schůze věřitelů svolána nebude, do 7 dnů od
zveřejnění zprávy pro oddlužení v insolvenčním rejstříku. K později vzneseným námitkám a k námitkám
uplatněným věřiteli, kteří nehlasovali o přijetí způsobu oddlužení, se nepřihlíží. Platí, že věřitelé, kteří
včas neuplatnili námitky podle věty první, souhlasí
s oddlužením bez zřetele k tomu, zda dlužník má
dluhy z podnikání.
(3) O včas podaných námitkách podle odstavce 2 uplatněných oprávněnými osobami rozhodne insolvenční soud nejpozději v rozhodnutí podle § 404 nebo 405; za účelem jejich projednání může
nařídit jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, kteří
podali námitky. Proti tomuto rozhodnutí, které se
zvlášť doručuje pouze osobám, které podaly námitky, není odvolání přípustné.“.
110. V § 404 se slova „§ 403 odst. 2“ nahrazují
slovy „§ 403 odst. 3,“ a za slovo „neuplatnili“ se
vkládají slova „nebo soud jednání k jejich projednání
nenařizoval“.
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111. Na konci § 404 se doplňuje věta „Je-li
k rozhodnutí o způsobu oddlužení svolána schůze
věřitelů, insolvenční soud nerozhodne dříve než po
jejím skončení.“.
112. V § 405 odstavec 2 zní:
„(2) Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem pouze tehdy, jestliže
a) návrh na povolení oddlužení nebyl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční
soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým
hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty,
je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující,
b) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční
soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým
hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty,
je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující,
nebo
c) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční
soud zjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží
k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro
uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník na jednání s insolvenčním správcem podle
§ 410 odst. 2 požádal, aby byl způsobem řešení
jeho úpadku konkurs, a zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud
povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3.“.
113. V § 405 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Nepostupuje-li insolvenční soud podle odstavce 2, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.
Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud
vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu
podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží
dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna
podle § 390a odst. 5. Proti rozhodnutí o zastavení
řízení mohou podat odvolání dlužník, insolvenční
správce a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí
se insolvenční řízení končí.
(4) Na základě upraveného seznamu pohledá-
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vek lze po zastavení insolvenčního řízení zahájeného
na základě insolvenčního návrhu podaného věřitelem
podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro
zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel; toto právo se promlčí za 10 let od zastavení řízení podle odstavce 3.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.
114. V § 406 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , pokud jde o majetek, který
dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, a hodnoty získané z neúčinného právního
jednání“.
115. V § 406 odst. 3 písm. a) se slova „v rozhodnutí“ nahrazují slovy „ve zprávě pro oddlužení“.
116. V § 406 odst. 4 větě druhé se slova „ , nebo
věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403
odst. 2 insolvenční soud nevyhověl“ zrušují.
117. V § 410 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
118. V § 410 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:
„(2) Přezkoumání přihlášených pohledávek
provede insolvenční správce tak, že v seznamu přihlášených pohledávek podle § 189 odst. 1 u každé
z pohledávek výslovně uvede, zda ji on sám, dlužník
nebo věřitel popírá nebo nepopírá, přičemž ke stanovisku dlužníka bude připojen i podpis dlužníka;
stanovisko dlužníka zjistí insolvenční správce při
osobním jednání s dlužníkem, jehož datum a místo
konání sdělí dlužníkovi nejméně 7 dní předem. Věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka
byla popřena, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí a poučí jej o dalším postupu. Poté insolvenční správce vypracuje zprávu o přezkumu; její
součástí je záznam o jednání s dlužníkem podepsaný
insolvenčním správcem a dlužníkem, seznam přihlášených pohledávek a doklad o písemném vyrozumění věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena.
(3) O zprávě o přezkumu rozhodne insolvenční
soud bez jednání nejpozději v rozhodnutí podle
§ 404 nebo 405 tak, že
a) schválí předloženou zprávu o přezkumu, nejsou-li vůči ní podány žádné námitky podle
§ 398a odst. 4 nebo podané námitky nejsou
důvodné,
b) nařídí doplnění nebo změnu zprávy o přezkumu, jestliže shledá, že některé z námitek po-
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dle § 398a odst. 4 proti ní jsou důvodné, avšak
nemění její základní obsah, nebo

stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3.

c) odmítne zprávu o přezkumu, shledá-li, že námitky podle § 398a odst. 4 proti ní vznesené
důvodně zpochybňují zprávu jako celek;
v tomto případě uloží insolvenčnímu správci,
aby znovu provedl přezkoumání přihlášených
pohledávek a předložil novou zprávu o přezkumu a novou zprávu pro oddlužení ve lhůtě,
kterou určí.

(5) Jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.
Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud
vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu
podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží
dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna
podle § 390a odst. 5.

(4) Rozhodnutí podle odstavce 3 nemusí obsahovat odůvodnění, jestliže proti zprávě o přezkumu
nebyly podány námitky. Rozhodnutí podle odstavce 3 doručuje insolvenční soud zvlášť pouze insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž
námitkách bylo rozhodováno; odvolání proti tomuto rozhodnutí není přípustné.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 5
a 6.
119. V § 410 odst. 5 větě druhé se slova „při
přezkumném jednání, které se konalo“ zrušují.
120. V § 414 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
121. V § 415 větě první se slova „jejich pohledávek,“ nahrazují slovy „jejich pohledávek nebo je-li
hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi
nezajištění věřitelé při postupu podle § 398 odst. 4,
nižší než 50 %“ a slova „po slyšení dlužníka a insolvenčního správce“ se zrušují.
122. V § 415 větě poslední se za slova „§ 414
odst.“ vkládají slova „2 a“.
123. V § 416 odst. 2 větě první se za slovo
„soudu“ vkládají slova „o přiznání osvobození podle
§ 414 nebo“ a slova „§ 414 a“ se zrušují.
124. V § 418 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které znějí:
„(4) Insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova
úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka,
aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty,
je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže
a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem,
b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho
úpadku konkurs, a
c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení,

(6) Na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zastavení insolvenčního řízení zahájeného
na základě insolvenčního návrhu podaného věřitelem
podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro
zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel; toto právo se promlčí za 10 let od zastavení řízení podle odstavce 5.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 7
a 8.
125. V § 418 odst. 8 se číslo „4“ nahrazuje číslem „7“.
126. V § 418 se na konci odstavce 8 doplňuje
věta „Proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou
podat odvolání osoby uvedené v odstavci 7 a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí se insolvenční
řízení končí.“.
127. Za část druhou se vkládá nová část třetí,
která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 68
až 71 zní:
„Č Á S T T Ř E T Í
AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
V OBLASTI ODDLUŽENÍ
HLAVA I
AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
V OBLASTI ODDLUŽENÍ
§ 418a
Službami poskytovanými v oblasti oddlužení
jsou sepis a podání návrhu na povolení oddlužení
anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1
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a další činnosti s tím nezbytně spojené, zejména porada s klientem a odstranění vad návrhu.
§ 418b
Podmínky pro udělení akreditace
(1) O udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení (dále jen „akreditace“) rozhoduje ministerstvo na žádost právnické osoby.
(2) Podmínkou pro udělení akreditace je
a) vlastnické nebo jiné užívací právo právnické
osoby k prostorám, v nichž mají být poskytovány služby v oblasti oddlužení,
b) bezúhonnost právnické osoby, která poskytuje
služby v oblasti oddlužení, jejích zakladatelů,
členů, členů jejího statutárního orgánu, členů
jejího kontrolního orgánu a těch zaměstnanců
a jiných osob ve smluvním vztahu k právnické
osobě, kteří se podílejí na poskytování služeb
v oblasti oddlužení; za bezúhonnou osobu se
pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo
byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný
čin nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti
v souvislosti s vykonáváním činností při poskytování služeb v oblasti oddlužení nebo činností
s nimi srovnatelných, pokud se na něj nehledí,
jako by nebyl odsouzen,
c) skutečnost, že v posledních 5 letech předcházejících dni podání žádosti nebyla právnické
osobě zrušena akreditace podle § 418f odst. 2,
d) odborná způsobilost alespoň jedné fyzické osoby, která je ve smluvním vztahu k právnické
osobě; za odborně způsobilou osobu k poskytování služeb v oblasti oddlužení se považuje
osoba, která získala vysokoškolské vzdělání
v rámci magisterského studijního programu
oborů práva nebo ekonomie na vysoké škole
v České republice nebo pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, která je součástí právního
řádu, vzdělání v oborech práva nebo ekonomie
na vysoké škole v zahraničí, anebo pokud je
toto vzdělání uznáno podle zvláštních právních
předpisů,
e) uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za
škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti
s poskytováním služeb v oblasti oddlužení,
f) veřejná prospěšnost právnické osoby.
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§ 418c
Žádost o akreditaci
(1) Žádost o akreditaci kromě obecných náležitostí podle správního řádu obsahuje adresu místa,
kde se nacházejí prostory, v nichž budou poskytovány služby v oblasti oddlužení.
(2) K žádosti podle odstavce 1 se připojí
a) seznam osob podle § 418b písm. b) a, nejde-li
o případ podle odstavce 3, doklad o splnění
podmínky jejich bezúhonnosti, který není ke
dni podání žádosti starší 3 měsíců,
b) zakladatelské právní jednání a výpis z veřejného
rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštního
právního předpisu, který není ke dni podání žádosti starší než 1 měsíc, nejde-li o případ podle
odstavce 6,
c) doklady prokazující odbornou způsobilost fyzických osob,
d) doklad o vlastnickém nebo jiném užívacím
právu k prostorám, v nichž budou poskytovány
služby v oblasti oddlužení, z nichž vyplývá
oprávnění žadatele tyto objekty nebo prostory
užívat,
e) doklad prokazující splnění podmínky pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování služeb v oblasti oddlužení.
(3) Za účelem doložení bezúhonnosti osoby
podle § 418b písm. b) si ministerstvo vyžádá podle
zvláštního právního předpisu68) výpis z evidence
Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence
Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se
předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(4) Za účelem doložení bezúhonnosti osoby,
která je cizincem nebo zahraniční právnickou osobou, předloží právnická osoba výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný cizím státem,
a) jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím
státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních
3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než
6 měsíců; za účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby, která je nebo byla občanem jiného
členského státu Evropské unie nebo má nebo
měla adresu bydliště v jiném členském státě
Evropské unie, postačí předložit výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace o jejích pravomocných odsouzeních za
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trestné činy a o navazujících údajích o těchto
odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu,

údajů obsažených v rozhodnutí o udělení akreditace,
a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k nim došlo.

b) v němž má nebo v posledních 3 letech měla zahraniční právnická osoba sídlo, jakož i cizím
státem, ve kterém zahraniční právnická osoba
má nebo v posledních 3 letech měla organizační
složku obchodního závodu, pokud právní řád
tohoto státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob.

(2) Ministerstvo rozhoduje o změně rozhodnutí o udělení akreditace na žádost akreditované osoby; oznámení podle odstavce 1 se považuje za žádost.

(5) Nevydává-li cizí stát výpis z evidence trestů
nebo rovnocenný doklad nebo existují-li právní
nebo jiné překážky pro předložení výpisu z evidence
trestů, předloží právnická osoba čestné prohlášení
o bezúhonnosti
a) fyzické osoby učiněné před notářem nebo orgánem státu podle odstavce 4 písm. a),
b) zahraniční právnické osoby učiněné před notářem nebo orgánem státu podle odstavce 4
písm. b).
(6) Ministerstvo si opatří podle zvláštního právního předpisu69) úředně ověřený elektronický opis
zakladatelského právního jednání uloženého do
sbírky listin podle zvláštního právního předpisu70)
a údajů o právnické osobě zapsané do veřejného rejstříku podle zvláštního právního předpisu70), jsou-li
ve veřejném rejstříku podle zvláštního právního
předpisu69) uchovávány v elektronické podobě71).
§ 418d
Rozhodnutí o udělení akreditace
(1) O udělení akreditace rozhoduje na základě
žádosti ministerstvo. Platnost akreditace je omezena
na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí
o udělení akreditace. Akreditace je nepřevoditelná
a nepřechází na právního nástupce.
(2) Rozhodnutí o udělení akreditace kromě
obecných náležitostí podle správního řádu obsahuje
a) identifikační číslo přidělené akreditované osobě,
b) adresu místa, kde se nacházejí prostory, v nichž
budou poskytovány služby v oblasti oddlužení.

(3) O prodloužení platnosti akreditace rozhoduje ministerstvo na základě žádosti podané před
koncem doby platnosti akreditace. Jsou-li splněny
podmínky pro udělení akreditace a žádost o její prodloužení je doložena podle § 418c, ministerstvo platnost akreditace prodlouží vždy o 5 let. Akreditace
akreditované osoby, která podala žádost o prodloužení akreditace před koncem doby platnosti akreditace, se považuje za platnou až do právní moci rozhodnutí o žádosti o prodloužení akreditace.
§ 418f
Zrušení a zánik akreditace
(1) Ministerstvo zruší akreditaci akreditované
osobě, která nesplňuje podmínky pro udělení akreditace.
(2) Ministerstvo může zrušit akreditaci akreditované osobě, která závažným způsobem porušila
nebo opakovaně porušuje povinnost stanovenou
tímto zákonem nebo kontrolním řádem.
(3) Akreditace zaniká posledním dnem měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla ministerstvu
doručena žádost o zrušení akreditace. Ukončení činnosti nesmí mít za následek poškození práv osob,
kterým jsou poskytovány služby v oblasti oddlužení. Je-li zjevné, že ukončení činnosti vážně poškodí práva osob podle věty druhé, může v odůvodněných případech ministerstvo nejpozději do 20 dnů
od podání žádosti o zrušení akreditace vydat rozhodnutí o pozastavení účinků spojených s podáním
žádosti, a to nejdéle po dobu 1 měsíce ode dne, kdy
byla podána, a nejvýše jednou. Rozklad proti rozhodnutí podle věty třetí nemá odkladný účinek.
(4) Akreditace zaniká také uplynutím doby, na
kterou byla vydána, nebo dnem zániku právnické
osoby.

§ 418e
Změna a prodloužení akreditace
(1) Akreditovaná osoba je povinna písemně
oznámit ministerstvu všechny změny týkající se

§ 418g
Povinnosti akreditované osoby
(1) Akreditovaná osoba postupuje při poskyto-
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vání služeb v oblasti oddlužení svědomitě a s odbornou péčí. Akreditovaná osoba poruší povinnost podle věty první zejména tím, že neupozorní dlužníka,
že jeho poměry neodůvodňují podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu,
nebo že nezohlední při sepisu takového návrhu zcela
zjevně poměry dlužníka, nebo že sepíše a za dlužníka podá opakovaně návrh na povolení oddlužení
anebo také insolvenční návrh s vadami, pro které je
takový návrh odmítnut nebo zamítnut, nebo že způsobí pozdním sepsáním a podáním takového návrhu
dlužníkovi škodu.
(2) Prostory, ve kterých mají být akreditovanou osobou poskytovány služby v oblasti oddlužení, musí být trvale a zvenčí viditelně označeny jejím názvem a provozní dobou určenou pro styk s veřejností.
(3) Akreditovaná osoba poskytuje služby v oblasti oddlužení zpravidla v prostorách podle odstavce 2.
(4) Akreditovaná osoba oznámí ministerstvu
všechny skutečnosti, které mohou vést ke zrušení
akreditace podle § 418f odst. 1.
§ 418h
Seznam akreditovaných osob
(1) Ministerstvo vede seznam akreditovaných
osob (dále jen „seznam“), který je uveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Do seznamu se o akreditované osobě zapisuje
a) název právnické osoby, její sídlo a identifikační
číslo jí přidělené rejstříkovým soudem,
b) identifikační číslo přidělené právnické osobě
jako akreditované osobě ministerstvem,
c) adresa místa, kde se nacházejí prostory, v nichž
budou poskytovány služby v oblasti oddlužení,
d) den, k němuž byla právnické osobě udělena
akreditace,
e) den, k němuž byl proveden zápis právnické
osoby do seznamu,
f) údaj o tom, že se akreditovaná osoba dopustila
správního deliktu, za který jí byla uložena pokuta nejméně ve výši 5 000 Kč nebo sankce zákazu činnosti, s uvedením dne právní moci rozhodnutí o správním deliktu, označení správního

Strana 663

deliktu, výše uložené pokuty nebo délky trvání
zákazu činnosti,
g) den, k němuž akreditace právnické osoby zapsané do seznamu zanikla nebo byla zrušena.
(3) Údaj o tom, že se akreditovaná osoba dopustila správního deliktu, se vyřadí ze seznamu
a) po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o správním deliktu, za který byla
akreditované osobě uložena pokuta nepřesahující částku 10 000 Kč,
b) po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o správním deliktu, za který
byla akreditované osobě uložena pokuta přesahující částku 10 000 Kč a nepřesahující částku 75 000 Kč nebo sankce zákazu činnosti
v délce trvání nejvýše 2 let, a
c) po uplynutí 8 let ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o správním deliktu, za který byla
akreditované osobě uložena pokuta přesahující
částku 75 000 Kč nebo sankce zákazu činnosti
v délce trvání více než 2 roky;
rozhodnutím o správním deliktu se pro tyto účely
rozumí i rozhodnutí o správním deliktu v přezkumném řízení a rozhodnutí soudu o žalobě ve správním
soudnictví.
(4) Údaj podle odstavce 3 se ze seznamu vyřadí
též, je-li rozhodnutí o tom, že se akreditovaná osoba
dopustila správního deliktu, zrušeno rozhodnutím
správního orgánu nebo soudu.
HLAVA II
DOHLED
§ 418i
Dohled ministerstva
(1) Ministerstvo vykonává dohled nad poskytováním služeb v oblasti oddlužení z hlediska souladu
s tímto zákonem. Pro potřeby dohledu ministerstvo
provede kontrolu akreditované osoby.
(2) Ministerstvo vyzve akreditovanou osobu,
aby v přiměřené lhůtě odstranila zjištěné nedostatky.
§ 418j
Správní delikty právnických osob
(1) Akreditovaná osoba se dopustí správního
deliktu tím, že

Sbírka zákonů č. 64 / 2017

Strana 664

a) poruší povinnost podle § 418g odst. 1,
b) prostory, ve kterých mají být akreditovanou
osobou poskytovány služby v oblasti oddlužení, nejsou označeny řádně podle § 418g
odst. 2,

delikt zaniká, jestliže o něm ministerstvo nezahájilo
řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvědělo,
nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle § 418j a 418k v prvním
stupni projednává ministerstvo.

c) požaduje za poskytnutí služby v oblasti oddlužení odměnu nebo jiné plnění v rozporu
s § 390a odst. 4, nebo
d) v rozporu s § 418g odst. 4 neoznámí ministerstvu všechny skutečnosti, které mohou vést ke
zrušení akreditace podle § 418f odst. 1.
(2) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poskytuje služby v oblasti oddlužení
bez akreditace.
(3) Za správní delikt

Částka 21

(5) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo.
68

) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

69

) Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění zákona č. 87/2015 Sb.

70

) § 3 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

71

) § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 304/2013 Sb.“.

Dosavadní část třetí se označuje jako část čtvrtá.

a) podle odstavce 1 písm. a) a c) se uloží pokuta
do 200 000 Kč nebo sankce zákazu činnosti poskytování služeb v oblasti oddlužení až na 5 let,

128. V § 426 odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

b) podle odstavce 1 písm. b) a d) se uloží pokuta
do 100 000 Kč,

129. V § 426 odst. 2 se slova „Evropských
společenství59)“ nahrazují slovy „Evropské unie59)
zejména“ a slova „s výjimkou Dánska“ se zrušují.

c) podle odstavce 2 se uloží pokuta do 500 000 Kč.

130. § 427 včetně nadpisu zní:
§ 418k
Přestupky

„§ 427

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
neoprávněně poskytuje jinému služby v oblasti oddlužení.

Mezinárodní příslušnost

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit
pokutu do 500 000 Kč.
§ 418l
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí,
které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.
(2) Při určení druhu sankce za správní delikt
a její výměry se přihlédne k povaze a závažnosti
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž
byl spáchán, jednání právnické osoby po spáchání
správního deliktu, zejména k případné účinné snaze
nahradit způsobenou škodu nebo odstranit jiné
škodlivé následky.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní

(1) V insolvenčním řízení s evropským mezinárodním prvkem musí rozhodnutí o úpadku obsahovat výrok o mezinárodní příslušnosti insolvenčního
soudu podle přímo použitelného právního předpisu
Evropské unie59) spolu s odkazem na ustanovení,
jímž je jeho mezinárodní příslušnost založena.
(2) Vyjde-li v průběhu insolvenčního řízení po
rozhodnutí o úpadku najevo, že se jedná o insolvenční řízení s evropským mezinárodním prvkem,
musí insolvenční soud rozhodnout o své mezinárodní příslušnosti. V rozhodnutí uvede rovněž odkaz na ustanovení, jímž je jeho mezinárodní příslušnost založena.
(3) Dlužník a věřitelé mohou proti rozhodnutí
podle odstavců 1 a 2 podat odvolání z důvodu nesprávného posouzení mezinárodní příslušnosti.
(4) Údaj o ustanovení, jímž je mezinárodní příslušnost insolvenčního soudu založena, se zveřejní
v insolvenčním rejstříku.“.
131. V § 429 se slova „s výjimkou Dánska“
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zrušují a slova „Evropských společenství“ se nahrazují slovy „Evropské unie“.
132. V § 429 se dosavadní text označuje jako
odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 zveřejní insolvenční soud vyhláškou také na žádost dlužníka s dispozičním oprávněním. Na žádost dlužníka s dispozičním oprávněním nebo insolvenčního
správce soud zveřejní také údaj o ustanoveném insolvenčním správci a o ustanovení, jímž je založena
mezinárodní příslušnost insolvenčního soudu vedoucího insolvenční řízení v jiném členském státě
podle odstavce 1.“.
133. V § 430 odst. 1 se slova „s výjimkou
Dánska“ zrušují.
134. V § 430 odst. 2 se slovo „a“ zrušuje.
135. V § 430 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , standardní formulář oznámení a standardní formulář pro přihlašování pohledávek podle
přímo použitelného právního předpisu Evropské
unie59)“.
136. V § 430 se odstavec 3 zrušuje.
137. Za § 430 se vkládá nový § 430a, který
včetně nadpisu zní:
„§ 430a
Jednostranný příslib
(1) Učinil-li insolvenční správce v hlavním insolvenčním řízení jednostranný příslib podle přímo
použitelného právního předpisu Evropské unie59),
vyrozumí místní věřitele v jiném členském státu
Evropské unie, jichž se jednostranný příslib týká,
o konečné zprávě nebo o zprávě o reorganizačním
plánu.
(2) Místní věřitelé v jiném členském státu
Evropské unie mohou proti konečné zprávě podat
námitky do 15 dnů od jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku z důvodů podle přímo použitelného
právního předpisu Evropské unie59).
(3) Námitky podle odstavce 2 projedná insolvenční soud společně s námitkami podle § 304
odst. 2 na jednání o konečné zprávě a vyúčtování
insolvenčního správce.
(4) V případech podle odstavce 1 mohou místní
věřitelé v jiném členském státu Evropské unie u in-
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solvenčního soudu podat odvolání proti rozhodnutí
o schválení reorganizačního plánu z důvodů podle
přímo použitelného právního předpisu Evropské
unie59).
(5) V řízení o jednostranném příslibu a o předběžném opatření vztahujícím se k jednostrannému
příslibu se postupuje přiměřeně podle ustanovení
o insolvenčním řízení.“.
138. V části čtvrté se za hlavu II vkládá nová
hlava III, která včetně nadpisu zní:
„H L A V A I I I
FORMULÁŘ
§ 430b
Ministerstvo uveřejní podobu formulářů a elektronických formulářů pro podání stanovená tímto
zákonem způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
Dosavadní hlava III se označuje jako hlava IV.
139. V § 431 písmeno a) zní:
„a) náležitosti záznamu podle § 85, výzvy k podávání přihlášek pohledávek, formuláře soupisu,
vyrozumění o soupisu, vyrozumění o uplatnění
pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň, formuláře
seznamu přihlášených pohledávek, formuláře
přihlášek pohledávek, manipulace s přihláškami
pohledávek, pravidla pro jejich úschovu a nahlížení do nich, náležitosti hlasovacích lístků, náležitosti reorganizačního plánu, náležitosti
zprávy o reorganizačním plánu, formuláře návrhu na povolení oddlužení, záznamu o jednání
insolvenčního správce s dlužníkem v oddlužení,
zprávy o přezkumu, zprávy pro oddlužení,
zprávy o neplnění oddlužení, zprávy o splnění
oddlužení, náležitosti formuláře popření pohledávky přihlášeným věřitelem, formuláře konečné zprávy a formuláře zprávy o plnění reorganizačního plánu,“.
140. V § 431 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a druhy formátů“.
141. V § 431 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která
znějí:
„f) obsah, rozsah a způsob sestavování výkazu
stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity a uspo-
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řádání, označování a obsahové vymezení jednotlivých položek majetku, závazků, nákladů,
výnosů, příjmů a výdajů ve výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity, délku období,
na které se sestavuje výhled vývoje likvidity,
požadavky na osoby, které jsou oprávněny k sestavení výkazu stavu likvidity anebo výhledu
vývoje likvidity,
g) obsah požadavků na plnění povinností insolvenčního správce stanovených v § 31, 36, 45,
136, 294, 313, 371, 373, 383, 385 a § 430a.“.

Částka 21

ČÁST DRUHÁ
Změna živnostenského zákona
Čl. III
V § 8 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb., se na konci textu věty první
doplňují slova „ , nebo od právní moci rozhodnutí
o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro
uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující“.

Čl. II
ČÁST TŘETÍ
Přechodná ustanovení
1. Zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro
insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které
v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.
2. Právnická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává nikoliv za účelem dosažení zisku nejméně po dobu 6 měsíců činnost odpovídající některé z činností, které jsou zahrnuty
mezi služby v oblasti oddlužení ve smyslu § 418a
zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, může poskytovat
služby v oblasti oddlužení podle § 418a zákona
č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, po dobu 12 měsíců ode
dne nabytí účinnosti toho zákona bez akreditace.
Ustanovení § 390a odst. 4, § 418g odst. 1 až 3 a ustanovení hlavy II části třetí zákona č. 182/2006 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí na osobu podle věty první obdobně.
K vadě návrhu na povolení oddlužení nebo také insolvenčního návrhu, který byl podán v době 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, spočívající v tom, že návrh nebyl sepsán a za dlužníka
podán právnickou osobou k tomu oprávněnou podle
věty první nebo podle § 390a odst. 1 zákona č. 182/
/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro účely insolvenčního řízení nepřihlíží. Zjistí-li soud vadu návrhu podle věty
třetí, vyrozumí o tom ministerstvo a označí osobu,
která takový nedostatek způsobila.

Změna zákona o státním zastupitelství
Čl. IV
V § 12i odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním
zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 459/2011 Sb. a zákona č. 105/2013 Sb., se
slova „Pro potřeby orgánů činných v trestním řízení
a Probační a mediační služby je oprávněno vést“ nahrazují slovy „Nejvyšší státní zastupitelství vede“
a věta třetí se nahrazuje větami „Centrální evidence
stíhaných osob není veřejně přístupná. Přístup do
centrální evidence stíhaných osob mají pouze orgány
činné v trestním řízení a Probační a mediační služba
pro účely trestního řízení, státní zastupitelství též
pro účely výkonu jiné než trestní působnosti.“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o insolvenčních správcích
Čl. V
Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009
Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 185/2013 Sb. a zákona č. 294/2013 Sb., se
mění takto:
1. V § 4 odst. 2 písm. e) se slovo „a“ nahrazuje
čárkou.
2. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:
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„g) doklad o splnění podmínky personálního a materiálního vybavení podle § 6 odst. 1 písm. g).“.

13. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

3. V § 5 odst. 2 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje
čárkou.

„g) má personální a materiální vybavení pro výkon
činnosti insolvenčního správce podle § 13a.“.

4. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

14. V § 6 odst. 2 písm. a) se slova „a f)“ nahrazují slovy „ , f) a g)“.

„e) doklad o splnění podmínky personálního a materiálního vybavení podle § 8 odst. 1 písm. e).“.

15. V § 8 odst. 1 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje
čárkou.

5. V § 5a se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Insolvenční správce nebo ohlášený společník insolvenčního správce je povinen v sídle vykonávat činnost ve vymezených dnech a hodinách (dále jen
„úřední hodiny“).“.

16. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

6. V § 5a odstavec 4 zní:
„(4) Provozovnou insolvenčního správce je
místo, ve kterém insolvenční správce nebo ohlášený
společník insolvenčního správce, je-li insolvenčním
správcem veřejná obchodní společnost, skutečně vykonává činnost. Provozovna se nesmí nacházet na
místě nezpůsobilém pro výkon činností stanovených
insolvenčním zákonem. Insolvenční správce nebo
ohlášený společník insolvenčního správce je povinen
v provozovně vykonávat činnost v úředních hodinách, jejichž rozsah nesmí činit méně než 4 hodiny
v týdnu.“.
7. V § 5a odst. 5 se věta druhá zrušuje.
8. V § 5a odst. 5 se za větu druhou vkládá věta
„Má-li insolvenční správce v obvodu jednoho krajského soudu sídlo a jednu nebo více provozoven,
zapíše se do příslušné části seznamu vedené podle
obvodů krajských soudů pouze sídlo.“.
9. V § 5a se na konci textu odstavce 5 doplňují
slova „a pouze ta provozovna, u které připojil prohlášení o odborném zaměření na řešení úpadku
dlužníka oddlužením jako první v pořadí“.
10. V § 5a se na konci textu odstavce 7 doplňují
slova „ , a úředními hodinami podle odstavců 1 a 4“.
11. V § 5a odst. 8 se slova „podrobnosti o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech“ nahrazují slovy „rozsah
úředních hodin provozovny ve výši nepřesahující
20 hodin v týdnu, rozvržení úředních hodin, způsob
označování sídla a provozovny a činnosti“.
12. V § 6 odst. 1 písm. e) se slovo „a“ zrušuje.

„e) která má personální a materiální vybavení pro
výkon činnosti insolvenčního správce podle
§ 13a.“.
17. V § 8 odst. 2 písm. a) se slovo „d)“ nahrazuje slovem „e)“.
18. V § 9 odst. 1 písm. e) se za slovo „byl“
vkládají slova „soudem nebo správním orgánem“,
za slovo „trest“ se vkládají slova „nebo sankce“,
slovo „jehož“ se zrušuje a za slovo „důsledku“ se
vkládá slovo „čehož“.
19. V § 13 odstavec 2 zní:
„(2) Ministerstvo může zrušit povolení nebo
zvláštní povolení insolvenčnímu správci, který závažným způsobem porušil nebo opakovaně porušuje
povinnost stanovenou tímto zákonem, kontrolním
řádem nebo insolvenčním zákonem.“.
20. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 13a
Personální a materiální vybavení
insolvenčního správce
(1) Personální a materiální vybavení insolvenčního správce musí být přiměřené povaze, rozsahu
a složitosti jím vykonávaných činností.
(2) Obsah požadavků na personální a materiální
vybavení insolvenčního správce stanoví prováděcí
právní předpis.“.
21. V § 14 odstavec 3 zní:
„(3) Insolvenční správce předloží ministerstvu
jednou ročně, a to nejpozději do 2 měsíců po uplynutí předchozího kalendářního roku, doklad o tom,
že pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu
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výkonu funkce insolvenčního správce v předchozím
kalendářním roce trvalo.“.
22. V § 17 odstavec 3 zní:
„(3) Obecná část seznamu se vede podle obvodů krajských soudů

Částka 21

27. V § 36 odst. 2 písm. b) se za slovo „převážně“ vkládají slova „v úředních hodinách“ a slova „ve
vymezených“ se nahrazují slovem „v“.
28. V § 36 odst. 2 písmeno c) zní:

a) pro insolvenční správce odborně zaměřené na
řešení úpadku dlužníka oddlužením a

„c) dohlíží nad tím, zda insolvenční správce a hostující insolvenční správce plní povinnosti stanovené insolvenčním zákonem.“.

b) pro insolvenční správce odborně zaměřené na
řešení úpadku dlužníka konkursem.“.

29. V § 36 se doplňují odstavce 3 až 5, které
včetně poznámky pod čarou č. 14 znějí:

23. V § 19 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:

„(3) Kromě oprávnění podle kontrolního řádu
je ministerstvo při výkonu dohledu oprávněno

„c) úřední hodiny, ve kterých bude v sídle vykonávat činnost,“.

a) nahlížet do spisů, listin, evidenčních pomůcek
a jiných nosičů informací insolvenčního správce
a do daňové evidence14) nebo účetnictví dlužníka, pro jehož insolvenční řízení byl insolvenční správce insolvenčním soudem ustanoven, a pořizovat si z nich výpisy a kopie,

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
24. § 34 zní:
„§ 34
Ministerstvo může rozhodnout o zániku práva
dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce nebo práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce
dlužníka podle § 3 odst. 2, jestliže hostující insolvenční správce závažným způsobem porušil nebo
opakovaně porušuje povinnost stanovenou tímto zákonem, kontrolním řádem nebo insolvenčním zákonem.“.
25. Za § 34 se vkládá nový § 34a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 34a
Personální a materiální vybavení
hostujícího insolvenčního správce
(1) Personální a materiální vybavení hostujícího
insolvenčního správce musí být přiměřené povaze,
rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností.
(2) Obsah požadavků na personální a materiální
vybavení hostujícího insolvenčního správce stanoví
prováděcí právní předpis.“.
26. V § 35 odstavec 3 zní:
„(3) Hostující insolvenční správce předloží ministerstvu jednou ročně, a to nejpozději do 2 měsíců
po uplynutí předchozího kalendářního roku, doklad
o tom, že pojištění odpovědnosti za škodu po celou
dobu výkonu funkce insolvenčního správce v předchozím kalendářním roce trvalo.“.

b) požadovat ve lhůtě, kterou určí, písemné vyjádření insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce k věci, která je předmětem dohledu,
c) požadovat od insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce, popřípadě jeho zaměstnance, poskytnutí pravdivých a úplných
informací k věci, která je předmětem dohledu.
(4) Kromě povinnosti poskytnout požadovanou součinnost podle kontrolního řádu je insolvenční správce a hostující insolvenční správce povinen při výkonu dohledu ministerstvu
a) zaslat ve lhůtě stanovené ministerstvem kopie
požadovaných listin, včetně listin z daňové evidence14) nebo účetnictví dlužníka, pro jehož insolvenční řízení byl insolvenční správce nebo
hostující insolvenční správce insolvenčním soudem ustanoven, případně na dobu nezbytně
nutnou spis,
b) poskytnout písemné vyjádření podle odstavce 3
písm. b),
c) na výzvu se dostavit k poskytnutí informací podle odstavce 3 písm. c).
(5) Ministerstvo vyzve insolvenčního správce
nebo hostujícího insolvenčního správce, aby v přiměřené lhůtě odstranil zjištěné nedostatky.
14

) § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů.“.
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30. § 36b včetně nadpisu zní:
„§ 36b
Správní delikty právnických
a podnikajících fyzických osob
(1) Insolvenční správce se dopustí správního
deliktu tím, že
a) v rozporu s § 5a odst. 7 nezajistí řádné označení
svého sídla nebo své provozovny,
b) v rozporu s § 13a nezajistí pro výkon činnosti
insolvenčního správce personální nebo materiální vybavení přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností,
c) neinformuje ministerstvo o skutečnostech podle
§ 14 odst. 1,
d) v rozporu s § 14 odst. 2 neinformuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu nebo
nepředloží doklad o změně tohoto údaje,
e) v rozporu s § 14 odst. 3 nepředloží ministerstvu
doklad o tom, že pojištění odpovědnosti za
škodu trvalo,
f) v rozporu s § 19 odst. 1 a § 5a odst. 1 neuvede
jako své sídlo místo, ve kterém skutečně vykonává činnost v úředních hodinách,
g) v rozporu s § 19 odst. 2 a § 5a odst. 4 neuvede
jako svou provozovnu místo, ve kterém skutečně vykonává činnost v úředních hodinách,
h) provozovna insolvenčního správce se nachází
na místě nezpůsobilém pro výkon činností stanovených insolvenčním zákonem nebo se nenachází na adrese provozovny zapsané do seznamu,
i) požaduje za sepis a podání návrhu na povolení
oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona nebo
další činnosti s tím nezbytně spojené odměnu
nebo jiné plnění v rozporu s § 390a odst. 3
nebo 5 insolvenčního zákona,
j) opakovaně sepsal a za dlužníka podle § 390a
odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona podal návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh s vadami, pro které byl takový
návrh odmítnut nebo zamítnut,
k) při výkonu funkce insolvenčního správce závažným způsobem porušil nebo opakovaně porušuje povinnost stanovenou insolvenčním zákonem, nebo
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l) v rozporu s § 36 odst. 4 neposkytne požadovanou součinnost.
(2) Insolvenční správce nebo ohlášený společník insolvenčního správce, je-li insolvenčním správcem veřejná obchodní společnost, se dopustí správního deliktu tím, že nevykonává činnost v úředních
hodinách sídla nebo provozovny insolvenčního
správce.
(3) Hostující insolvenční správce se dopustí
správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 34a nezajistí pro výkon činnosti
insolvenčního správce personální nebo materiální vybavení přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností,
b) neinformuje ministerstvo o skutečnostech podle
§ 35 odst. 1,
c) v rozporu s § 35 odst. 2 neinformuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu nebo
nepředloží doklad o změně tohoto údaje,
d) v rozporu s § 35 odst. 3 nepředloží ministerstvu
doklad o tom, že pojištění odpovědnosti za
škodu trvalo,
e) požaduje za sepis a podání návrhu na povolení
oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona nebo
další činnosti s tím nezbytně spojené odměnu
nebo jiné plnění v rozporu s § 390a odst. 3
nebo 5 insolvenčního zákona,
f) opakovaně sepsal a za dlužníka podle § 390a
odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona podal návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh s vadami, pro které byl takový
návrh odmítnut nebo zamítnut,
g) při výkonu funkce insolvenčního správce závažným způsobem porušil nebo opakovaně porušuje povinnost stanovenou insolvenčním zákonem, nebo
h) v rozporu s § 36 odst. 4 neposkytne požadovanou součinnost.
(4) Za správní delikt
a) podle odstavce 1 písm. a), d) nebo e) nebo
odstavce 3 písm. c) nebo d) se uloží pokuta do
100 000 Kč,
b) podle odstavce 1 písm. c), f) nebo g) nebo odstavce 2 nebo odstavce 3 písm. b) se uloží pokuta do 200 000 Kč,
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c) podle odstavce 1 písm. h) se uloží pokuta do
200 000 Kč nebo sankce zrušení provozovny
insolvenčního správce,
d) podle odstavce 1 písm. l) nebo odstavce 3
písm. h) se uloží pokuta do 500 000 Kč,
e) podle odstavce 1 písm. i) nebo j) nebo odstavce 3 písm. e) nebo f) se uloží pokuta až do
výše 1 000 000 Kč,
f) podle odstavce 1 písm. b) nebo k) nebo odstavce 3 písm. a) nebo g) se uloží pokuta
do 5 000 000 Kč nebo sankce zákazu činnosti
do 5 let.
(5) Ustanovení § 14 odst. 3 zákona o přestupcích se použije obdobně.“.
31. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který včetně
nadpisu zní:

Částka 21

vykonávat činnost insolvenčního správce přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen
přizpůsobit své materiální a personální vybavení požadavkům podle § 13a zákona o insolvenčních správcích, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1 roku ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.
2. Hostující insolvenční správce, jenž byl do seznamu hostujících insolvenčních správců zapsán
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen přizpůsobit své materiální a personální vybavení požadavkům podle § 34a zákona o insolvenčních
správcích, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

„§ 39a

ČÁST PÁTÁ

Zmocňovací ustanovení
ÚČINNOST

Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah požadavků na personální a materiální vybavení insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce.“.
Čl. VI
Přechodná ustanovení
1. Insolvenční správce, jemuž vzniklo právo

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

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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65
ZÁKON
ze dne 19. ledna 2017
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OCHRANA ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI
ÚČINKY NÁVYKOVÝCH LÁTEK
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje opatření k ochraně před
škodami působenými užíváním návykových látek
a působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při přijímání a provádění opatření podle
tohoto zákona.
§2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) návykovou látkou alkohol, tabák, omamné
a psychotropní látky a jiné látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se
podílet na vzniku a rozvoji duševních poruch
a poruch chování,
b) tabákovým výrobkem výrobek, který může být
užíván a obsahuje, byť částečně, tabák, ať už
geneticky upravený nebo neupravený,
c) kuřáckou pomůckou pomůcka určená či obvykle používaná ke kouření, vdechování, šňupání, sání nebo žvýkání tabáku nebo kouření
bylinných výrobků určených ke kouření, s výjimkou zápalek, zapalovače, popelníku a pomůcky plnící převážně funkci uměleckého
předmětu nebo funkci dekorační,
d) bylinným výrobkem určeným ke kouření výro-

1

bek, jehož základem jsou rostliny, byliny nebo
ovoce, a který neobsahuje žádný tabák, může se
užívat prostřednictvím inhalace ústy nebo nosem a jeho užívání zahrnuje jeho postupné spalování,
e) elektronickou cigaretou výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin
nebo jiných výparů prostřednictvím náustku,
nebo jakákoliv součást tohoto výrobku, včetně
náhradní náplně, zásobníku, nádržky i zařízení
bez nádržky nebo zásobníku; elektronické cigarety mohou být jednorázové, opětovně naplnitelné pomocí náhradní náplně nebo nádržky
nebo opakovaně použitelné pomocí jednorázových zásobníků,
f) alkoholickým nápojem nápoj obsahující více
než 0,5 % objemových ethanolu,
g) prodejnou provozovna určená podle stavebního
zákona k prodeji zboží nebo poskytování služeb,
h) stánkem prostor ohraničený pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pult nebo stolek, kde je
prodáváno zboží nebo jsou poskytovány
služby,
i) provozovnou stravovacích služeb prostor potravinářského podniku1), v němž je provozována stravovací služba zahrnující podávání pokrmů určených k přímé spotřebě v této provozovně,
j) vnitřním prostorem vnitřní prostor stavby podle § 2 odst. 3 stavebního zákona, s výjimkou
dočasných staveb,
k) přeshraničním prodejem na dálku prodej spotřebiteli prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, při němž se spotřebitel v okamžiku objednání výrobku nachází v členském
státě Evropské unie nebo ve smluvním státě
Dohody o Evropském hospodářském prostoru
a sídlo, ústřední správa nebo místo podnikatel-

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady
a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se
bezpečnosti potravin, v platném znění.
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ské činnosti provozovatele je v jiném členském
státě Evropské unie, nebo smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo ve třetí zemi,
l) dovozem dovoz zboží na daňové území Evropské unie podle zákona upravujícího spotřební
daně, pokud toto zboží není při vstupu na daňové území Evropské unie propuštěno do režimu s podmíněným osvobozením od cla, a propuštění zboží z režimu s podmíněným osvobozením od cla,
m) orientačním vyšetřením dechová zkouška nebo
vyšetření slin nebo stěru z kůže nebo sliznic,
včetně jejich odběru, za účelem zjištění obsahu
alkoholu nebo jiné návykové látky v těle; orientačním vyšetřením se rozumí též vyšetření moči
příslušníkem nebo občanským zaměstnancem
Vězeňské služby České republiky (dále jen
„Vězeňská služba“),
n) odborným lékařským vyšetřením cílené klinické vyšetření lékařem, včetně odběru biologického materiálu,
o) odběrem biologického materiálu odběr vzorku
žilní krve, moči, slin, vlasů nebo stěru z kůže
nebo sliznic, s výjimkou odběru biologického
materiálu pro orientační vyšetření,
p) nástupištěm prostor určený k nástupu a výstupu
osob z prostředků veřejné silniční a drážní dopravy; není-li vymezení prostoru nástupiště
zřejmé, nebo není-li viditelným značením takový prostor jinak vymezen, pokládá se pro
účely tohoto zákona za nástupiště veřejně přístupný prostor o šířce 5 m a délce 30 m před
a 5 m za označníkem zastávky ve směru jízdy
dopravního prostředku.
HLAVA II
OMEZENÍ DOSTUPNOSTI TABÁKOVÝCH
VÝROBKŮ, KUŘÁCKÝCH POMŮCEK,
BYLINNÝCH VÝROBKŮ URČENÝCH KE
KOUŘENÍ A ELEKTRONICKÝCH CIGARET
§3
Zákaz prodeje tabákových výrobků,
kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků
určených ke kouření a elektronických cigaret
(1) Zakazuje se prodávat tabákové výrobky,
kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kou-

2
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ření a elektronické cigarety mimo prodejnu specializovanou na prodej tohoto zboží, prodejnu, která je
potravinářským podnikem, prodejnu s převažujícím
sortimentem denního a jiného periodického tisku,
provozovnu stravovacích služeb, ubytovací zařízení,
stánek s občerstvením, který má pevnou konstrukci
a splňuje podmínky pro provozování potravinářského podniku za účelem provozování stravovacích
služeb podle zákona o ochraně veřejného zdraví
(dále jen „stánek s občerstvením“), stánek pevné
konstrukce s převažujícím sortimentem denního a jiného periodického tisku, stánek specializující se na
prodej tohoto zboží umístěný uvnitř stavby určené
pro obchod a dopravní prostředek letecké dopravy.
(2) Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 se zakazuje prodávat tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety
a) ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem,
b) ve škole a školském zařízení,
c) v zařízení sociálně-právní ochrany dětí2), v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž
předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru,
kde je poskytována služba péče o dítě v dětské
skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována
mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném
do rejstříku škol a školských zařízení,
d) na akci určené převážně pro osoby mladší 18 let,
e) v dopravním prostředku určeném pro veřejnou
hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravního prostředku letecké dopravy,
f) v prodejně s převažujícím sortimentem zboží
určeného pro osoby mladší 18 let.
(3) Zakazuje se prodávat tabákové výrobky,
kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety prostřednictvím prodejního automatu, nelze-li vyloučit prodej těchto výrobků osobě mladší 18 let; za tím účelem musí prodejce prodávající prostřednictvím automatu zajistit
ověření věku kupujícího osobou k tomu určenou.
(4) Zakazuje se prodávat nebo podávat tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety osobě mladší 18 let. Zakazuje se prodávat kuřácké pomůcky osobě mladší
18 let.

) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
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§4
Výrobky napodobující tabákové výrobky
a kuřácké pomůcky
(1) Zakazuje se prodej a výroba potravinářských výrobků a hraček napodobujících tvar a vzhled
tabákových výrobků nebo kuřáckých pomůcek.
(2) Zakazuje se dovoz potravinářských výrobků a hraček napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků nebo kuřáckých pomůcek.
§5
Některé podmínky prodeje tabákových výrobků,
kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených
ke kouření a elektronických cigaret
(1) Prodejce tabákových výrobků, kuřáckých
pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření
nebo elektronických cigaret je povinen zajistit, aby
toto zboží nabízené k prodeji bylo umístěno na vyčleněném místě odděleně od ostatního nabízeného
sortimentu zboží.
(2) Prodejce je povinen na místech prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných
výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret umístit pro spotřebitele zjevně viditelný text zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let.
Text zákazu prodeje musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě
o velikosti písmen nejméně 2 cm.
(3) Osoba prodávající tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření
nebo elektronické cigarety musí být starší 18 let,
nejde-li o osobu, u níž je tento prodej součástí soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech
vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví
a turismus, obchod, potravinářství nebo potravinářskou chemii.
Prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek,
bylinných výrobků určených ke kouření
a elektronických cigaret prostřednictvím
prostředku komunikace na dálku
§6
(1) Tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické ci-

3
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garety lze prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej
osobám mladším 18 let; za tím účelem musí být prodejce těchto výrobků prostřednictvím prostředku
komunikace na dálku vybaven počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele (dále jen „systém ověřování věku“). Prodejce je povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let3).
(2) Prodejce tabákových výrobků, kuřáckých
pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření
a elektronických cigaret prostřednictvím prostředku
komunikace na dálku je povinen před prodejem
těchto výrobků spotřebitele informovat o zákazu
prodeje osobám mladším 18 let zjevně viditelným
textem způsobem přiměřeným možnostem prostředku komunikace na dálku.
(3) Prodejce tabákových výrobků, kuřáckých
pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření
a elektronických cigaret prostřednictvím prostředku
komunikace na dálku je povinen uvést v místě nabídky prodeje těchto výrobků své jméno, adresu
sídla a identifikační číslo osoby.
(4) Prodejce tabákových výrobků, kuřáckých
pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření
a elektronických cigaret prostřednictvím prostředku
komunikace na dálku je povinen písemně oznámit
údaje3) o systému ověřování věku a jeho fungování
Ministerstvu zdravotnictví, a to, jde-li o
a) přeshraniční prodej tabákových výrobků a elektronických cigaret, které lze použít pro užívání
výparů obsahující nikotin, do 5 dnů ode dne
obdržení potvrzení o registraci podle zákona
o potravinách a tabákových výrobcích,
b) prodej tabákových výrobků a elektronických
cigaret na území České republiky, do 15 dnů
přede dnem zahájení tohoto prodeje,
c) prodej kuřáckých pomůcek a bylinných výrobků určených ke kouření, do 15 dnů přede
dnem zahájení tohoto prodeje, nebo
d) změnu těchto údajů, do 30 dnů ode dne, kdy ke
změně došlo.
(5) Oznámení podle odstavce 4 musí vedle náležitostí stanovených správním řádem obsahovat
tyto údaje3):

) Čl. 2 odst. 36, čl. 18 odst. 1 a 4 a čl. 20 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/40/EU ze dne
3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy
a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES, v platném znění.

Sbírka zákonů č. 65 / 2017

Strana 674

a) identifikační číslo osoby prodejce,
b) adresu internetové stránky používanou k prodeji
prostřednictvím prostředku komunikace na
dálku,
c) popis systému ověřování věku a zajištění jeho
fungování,
d) seznam členských států Evropské unie a smluvních států Dohody o Evropském hospodářském
prostoru, kde se nacházejí potenciální spotřebitelé, jde-li o přeshraniční prodej podle § 7.
(6) Údaje oznámené podle odstavce 5 Ministerstvo zdravotnictví na vyžádání poskytne příslušným
orgánům pověřeným kontrolou nebo dohledem nad
dodržováním povinností týkajících se prodeje podle
odstavce 1.
(7) Prodejce tabákových výrobků, kuřáckých
pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření
a elektronických cigaret prostřednictvím prostředku
komunikace na dálku nesmí použít osobní údaje
spotřebitele získané v souvislosti s tímto prodejem
pro jiné účely než pro danou koupi nebo tyto údaje
předat jiné osobě4).
§7
(1) Prodejce, jehož sídlo, ústřední správa nebo
místo podnikatelské činnosti je na území České republiky a který provozuje přeshraniční prodej tabákových výrobků a elektronických cigaret, které lze
použít pro užívání výparů obsahujících nikotin, prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, nesmí prodávat tyto výrobky spotřebiteli v jiném členském státě Evropské unie nebo ve smluvním státě
Dohody o Evropském hospodářském prostoru, kde
je takový prodej zakázán5).
(2) Prodejce uvedený v odstavci 1 je povinen
při přeshraničním prodeji tabákových výrobků
a elektronických cigaret, které lze použít pro užívání
výparů obsahujících nikotin, prostřednictvím prostředku komunikace na dálku v okamžiku prodeje
ověřit, že kupující spotřebitel splňuje požadavek minimálního věku stanoveného podle vnitrostátního
práva členského státu Evropské unie nebo smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru, kde se spotřebitel nachází3).
(3) Prodejce, jehož sídlo, ústřední správa nebo
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místo podnikatelské činnosti je v jiném členském
státě Evropské unie, ve smluvním státě Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo ve třetí
zemi, je při přeshraničním prodeji tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření
a elektronických cigaret prostřednictvím prostředku komunikace na dálku spotřebiteli nacházejícímu se na území České republiky povinen dodržet
podmínky stanovené v § 6 odst. 1 až 5 a 7 obdobně.
Zákaz kouření a zákaz používání
elektronických cigaret
§8
(1) Zakazuje se kouřit
a) ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru
vyhrazeného ke kouření,
b) v tranzitním prostoru mezinárodního letiště,
s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
d) v dopravním prostředku veřejné dopravy,
e) ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou stavebně
odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření
v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí,
f) ve škole a školském zařízení,
g) v zařízení sociálně-právní ochrany dětí2), v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž
předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru,
kde je poskytována služba péče o dítě v dětské
skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována
mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném
do rejstříku škol a školských zařízení,
h) v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let,
i) ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,
j) ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino,
divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní
hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu
pořádání kulturní a taneční akce,

4

) Čl. 18 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/40/EU.

5

) Čl. 18 odst. 1 a čl. 20 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/40/EU.
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k) ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích
služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek,
l) v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou
vnějších prostor, které provozovatel zoologické
zahrady ke kouření vyhradí.
(2) Zakazuje se používat elektronické cigarety
v místech uvedených v odstavci 1 písm. a) až j), s výjimkou prostor, na které se zákaz kouření nevztahuje.
§9
(1) Zjistí-li vlastník prostoru uvedeného v § 8
odst. 1 písm. a), c) a h), provozovatel mezinárodního
letiště, provozovatel dopravního prostředku veřejné
dopravy, poskytovatel zdravotních služeb, škola
nebo školské zařízení, zřizovatel nebo poskytovatel
služeb v zařízení, provozovně nebo v prostoru uvedeném v § 8 odst. 1 písm. g), provozovatel sportoviště, provozovatel zábavního prostoru, pořadatel
akce, provozovatel provozovny stravovacích služeb
nebo provozovatel zoologické zahrady, kde je kouření a používání elektronické cigarety podle § 8 nebo
§ 17 odst. 1 zakázáno, porušení tohoto zákazu, je
povinen osobu, která nedodržuje zákaz kouření
nebo zákaz používání elektronické cigarety, vyzvat,
aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor
opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.
(2) Prostor, s výjimkou prostoru uvedeného
v § 8 odst. 1 písm. c), nebo dopravní prostředek,
kde je kouření zakázáno, je osoba podle odstavce 1
povinna u vstupu označit zjevně viditelnou grafickou
značkou „Kouření zakázáno“. Grafická podoba
značky je uvedena v příloze k tomuto zákonu.
(3) Prostor, s výjimkou prostoru uvedeného
v § 8 odst. 1 písm. c), nebo dopravní prostředek,
kde je používání elektronických cigaret zakázáno,
je osoba podle odstavce 1 povinna u vstupu označit
zjevně viditelným textem informujícím o tom, že
v tomto prostoru je používání elektronických cigaret
zakázáno. Tento text musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě
o velikosti písmen nejméně 1 cm.
§ 10
Stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření
Pokud vlastník prostoru uvedeného v § 8
odst. 1 písm. a), provozovatel mezinárodního letiště
nebo poskytovatel zdravotních služeb zřídí stavebně
oddělený prostor vyhrazený ke kouření, je povinen
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a) zajistit, aby tento prostor byl prostorově uzavřenou částí stavby, vymezenou podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu a pevnými stěnami
s uzavíratelnými stavebními výplněmi, jako jsou
okna a dveře, která neslouží jako průchod do
vnitřních prostor, kde je kouření tímto zákonem zakázáno, a kterou lze v přítomnosti osob,
které kouří, vhodnými a dostatečnými prostředky větrat do prostor mimo stavbu a ve
které lze zajistit v přítomnosti těchto osob uzavření stavebních výplní tak, aby nedocházelo
k pronikání kouře do vnitřních prostor, kde je
kouření tímto zákonem zakázáno,
b) označit tento prostor u vstupu zjevně viditelnou
grafickou značkou „Kouření povoleno“; grafická podoba značky je uvedena v příloze k tomuto zákonu,
c) označit tento prostor u vstupu zjevně viditelným textem zákazu vstupu osobám mladším
18 let; text zákazu vstupu těchto osob musí
být pořízen v českém jazyce černými tiskacími
písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen
nejméně 5 cm,
d) zajistit, aby se v tomto prostoru nezdržovala
osoba mladší 18 let; za tímto účelem je oprávněn
osobu mladší 18 let vyzvat k opuštění tohoto
prostoru; tato osoba je povinna výzvy uposlechnout,
e) zajistit, aby se v tomto prostoru nezdržoval zaměstnanec při výkonu své práce v době, kdy se
v něm kouří.
HLAVA III
OMEZENÍ DOSTUPNOSTI
ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ
§ 11
Zákaz a omezení prodeje a podávání
alkoholických nápojů
(1) Zakazuje se prodávat alkoholické nápoje
mimo prodejnu, která je potravinářským podnikem,
provozovnu stravovacích služeb, provozovnu výrobce vína, ubytovací zařízení, stánek s občerstvením,
stánek specializující se na prodej tohoto zboží umístěný uvnitř stavby určené pro obchod a veřejný dopravní prostředek dálkové železniční, letecké, vodní
a dálkové autobusové dopravy.
(2) Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 se zakazuje prodávat nebo podávat alkoholické nápoje
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a) ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem,

zímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit
zdraví lidí nebo poškodit majetek.

b) ve škole a školském zařízení, nejde-li o prodej
nebo podávání v prostoru školy a školského zařízení využívaného v rámci soustavné přípravy
na budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví, zemědělství, potravinářství nebo potravinářskou chemii,

(7) Zakazuje se prodávat alkoholický nápoj
osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

c) v zařízení sociálně-právní ochrany dětí2), v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž
předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru,
kde je poskytována služba péče o dítě v dětské
skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována
mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném
do rejstříku škol a školských zařízení,
d) na akci určené převážně pro osoby mladší 18 let,
e) ve stánku, s výjimkou stánku s občerstvením
a příležitostného prodeje podle § 14,
f) v dopravním prostředku určeném pro veřejnou
hromadnou dopravu osob, s výjimkou veřejného dopravního prostředku dálkové železniční, letecké, vodní a dálkové autobusové dopravy, a dále dopravního prostředku pro veřejnou hromadnou dopravu osob užitého pro zájezdovou dopravu, cestovní ruch, nostalgické,
historické a propagační jízdy a jízdy na objednávku,
g) na veřejnosti přístupné sportovní akci, s výjimkou alkoholického nápoje obsahujícího nejvýše
4,3 % objemová ethanolu a vína.
(3) Zákaz prodeje nebo podávání alkoholických
nápojů neplatí v prostoru uvedeném v odstavci 2
písm. b) po dobu, kdy v něm neprobíhá vyučování
nebo výchovná činnost a po kterou provozovatel
školy nebo školského zařízení tento prostor poskytl
pro jiné účely, než je určen.
(4) Zakazuje se prodávat alkoholické nápoje
prostřednictvím prodejního automatu.
(5) Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě mladší 18 let.
(6) Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat,
že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude
vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předcho-

6

§ 12
Hračky napodobující obal alkoholických nápojů
(1) Zakazuje se prodej a výroba hraček napodobujících tvar a vzhled obalu alkoholických nápojů.
(2) Zakazuje se dovoz hraček napodobujících
tvar a vzhled obalu alkoholických nápojů.
§ 13
Některé podmínky prodeje
nebo podávání alkoholických nápojů
(1) Prodejce alkoholických nápojů je povinen
na místech jejich prodeje umístit pro spotřebitele
zjevně viditelný text zákazu prodeje alkoholických
nápojů osobám mladším 18 let. Text zákazu prodeje
musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími
písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm.
(2) Osoba prodávající nebo podávající alkoholické nápoje musí být starší 18 let, nejde-li o osobu,
u níž je tento prodej nebo podávání součástí soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech
vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví
a turismus, obchod, potravinářství nebo potravinářskou chemii.
§ 14
Příležitostný prodej alkoholických nápojů
(1) Alkoholické nápoje, s výjimkou lihovin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího definici a popis lihovin6) (dále jen „lihovina“), lze v rámci příležitostného prodeje prodávat na ochutnávce vína, ochutnávce částečně zkvašených hroznových moštů, farmářském a tradičním
trhu, veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci; na veřejnosti přístupné sportovní akci lze v rámci příležitostného
prodeje prodávat alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3 % objemová ethanolu a víno.

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě,
označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, v platném znění.
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(2) Lihoviny lze v rámci příležitostného prodeje prodávat pouze na ochutnávce lihovin, výročním, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci.
(3) Osoba, která hodlá prodávat lihoviny podle
odstavce 2, je povinna prodej lihovin písemně oznámit správci spotřební daně, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat, a to nejpozději
5 pracovních dnů před zahájením prodeje.
(4) Oznámení podle odstavce 3 musí vedle náležitostí stanovených daňovým řádem obsahovat
tyto údaje:
a) daňové identifikační číslo osoby,
b) druh a množství lihoviny nabízené k prodeji,
c) místo prodeje,
d) druh a popis akce podle odstavce 2,
e) datum zahájení a ukončení prodeje.
§ 15
Prodej alkoholických nápojů prostřednictvím
prostředku komunikace na dálku
(1) Alkoholické nápoje lze prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je
vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let.
(2) Prodejce alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku je povinen
před prodejem alkoholických nápojů spotřebitele informovat o zákazu prodeje osobám mladším 18 let
zjevně viditelným textem způsobem přiměřeným
možnostem prostředku komunikace na dálku.
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zdržuje osoba mladší 18 let, která je zjevně pod vlivem alkoholu, je povinen tuto osobu vyzvat k opuštění tohoto prostoru. Tato osoba je povinna výzvy
uposlechnout.
HLAVA IV
DALŠÍ OPATŘENÍ K OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ
NÁVYKOVÝCH LÁTEK
§ 17
Obecně závazná vyhláška obce
(1) Obec může obecně závaznou vyhláškou zakázat kouření a zakázat používání elektronických
cigaret na veřejném prostranství, které se nachází
v blízkosti školy, školského zařízení nebo jiného
prostoru vyhrazeného pro aktivity osob mladších
18 let.
(2) Obec může dále obecně závaznou vyhláškou
a) zakázat konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo veřejnosti přístupné akci, pokud je toto místo nebo akce přístupná osobám mladším 18 let,
b) omezit nebo zakázat v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitém místě prodej, podávání
a konzumaci alkoholických nápojů v případě
konání kulturní, sportovní nebo jiné společenské akce přístupné veřejnosti.
§ 18
Zákaz vstupu pro osobu, která je zjevně
pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky

(3) Prodejce alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku je povinen
uvést v místě nabídky prodeje alkoholických nápojů
své jméno, adresu sídla a identifikační číslo osoby.

(1) Osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný
pořádek, se zakazuje vstupovat a zdržovat se

(4) Prodejce alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku nesmí použít
osobní údaje spotřebitele získané v souvislosti s tímto
prodejem pro jiné účely než pro danou koupi nebo
tyto údaje předat jiné osobě.

a) ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, kde by mohla způsobit sobě nebo jiné osobě
škodu,

§ 16

b) v dopravním prostředku veřejné dopravy,
c) ve veřejně přístupném prostoru budovy související s veřejnou dopravou,

Povinnost prodejce alkoholických nápojů

d) v přístřešku zastávky a nástupiště veřejné dopravy,

Zjistí-li prodejce, který prodává alkoholické nápoje v prodejně, provozovně stravovacích služeb,
provozovně výrobce vína, ubytovacím zařízení nebo
dopravním prostředku, že se v tomto prostoru

e) ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, pokud se nejedná
o vstup a pobyt spojený s poskytováním zdravotních služeb těmto osobám,
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f) ve škole a školském zařízení,
2

g) v zařízení sociálně-právní ochrany dětí ), v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž
předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru,
kde je poskytována služba péče o dítě v dětské
skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována
mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném
do rejstříku škol a školských zařízení,
h) na dětském hřišti a sportovišti určeném pro osoby mladší 18 let,
i) v zařízení sociálních služeb, pokud se nejedná
o vstup a pobyt spojený s poskytováním sociálních služeb těmto osobám,
j) v prostoru, kde probíhá sportovní akce,
k) v prostoru budovy orgánu veřejné moci, nezdržuje-li se tam osoba v souvislosti s výkonem
působnosti tohoto orgánu veřejné moci.
(2) Zjistí-li vlastník prostoru uvedeného v odstavci 1 písm. a), d) a h), provozovatel dopravního
prostředku veřejné dopravy, poskytovatel zdravotních služeb, škola nebo školské zařízení, zřizovatel
nebo poskytovatel služeb v zařízení, provozovně
nebo v prostoru uvedeném v odstavci 1 písm. g), poskytovatel sociálních služeb, pořadatel sportovní
akce nebo orgán veřejné moci porušení zákazu uvedeného v odstavci 1, je povinen osobu, která nedodržuje zákaz podle odstavce 1, vyzvat, aby v tomto
jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila.
Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.
HLAVA V
VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI ALKOHOLU
A JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK
§ 19
Zákaz požívat alkoholické nápoje
nebo užívat jiné návykové látky
Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby
nebo poškodit majetek, nebo ve vztahu k níž jiný
právní předpis stanoví zákaz požívat alkohol nebo
užívat jiné návykové látky7), nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním,
a to tak, aby zajistila, že tuto činnost nebude vy-

7
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konávat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky.
§ 20
Orientační vyšetření a odborné lékařské vyšetření
(1) Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření je povinna se podrobit osoba,
a) u které je důvodné podezření, že pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky vykonává
nebo vykonávala činnost, při níž by mohla
ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby
nebo poškodit majetek,
b) u které je důvodné podezření, že se požitím
alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky
uvedla do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek,
c) u které je důvodné podezření, že přivodila sobě
nebo jiné osobě újmu na zdraví anebo způsobila
jiné osobě škodu na majetku v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové
látky,
d) která je mladší 18 let a u níž je důvodné podezření, že
1. alkoholický nápoj požila nebo jí byl v rozporu s tímto zákonem prodán nebo podán
alkoholický nápoj nebo jí byla konzumace
alkoholického nápoje jinak umožněna, nebo
2. jinou návykovou látku užila, nebo jí bylo
užití jiné návykové látky umožněno,
e) která je ve výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody, nebo
f) která vykonává ústavní ochranné léčení, anebo
ambulantní ochranné léčení protialkoholní nebo
protitoxikomanické.
(2) V případě, že povinná osoba podle odstavce 1 orientační vyšetření odmítne nebo takové
vyšetření nelze provést nebo úspěšně dokončit, provede se odborné lékařské vyšetření. Pokud odborné
lékařské vyšetření osoba odmítne, hledí se na ni, jako
by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky.
(3) Spočívá-li orientační vyšetření na ovlivnění
alkoholem v dechové zkoušce provedené analyzáto-

) Například zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu
trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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rem alkoholu v dechu, který splňuje podmínky stanovené jiným právním předpisem8), odborné lékařské vyšetření se neprovede.

strážník obecní policie, příslušník nebo občanský zaměstnanec Vězeňské služby, zaměstnavatel, osoba
pověřená kontrolou nebo zdravotnický pracovník.

(4) Za účelem stanovení krevních hladin alkoholu nebo jiných návykových látek pomocí specifických toxikologických metod se provede toxikologické vyšetření biologického materiálu odebraného
v rámci odborného lékařského vyšetření (dále jen
„toxikologické vyšetření“).

(2) Odborné lékařské vyšetření provádí poskytovatel zdravotních služeb, který splňuje podmínky
pro provedení tohoto vyšetření v rámci jím poskytovaných zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách.

§ 21
Výzva k orientačnímu vyšetření
a k odbornému lékařskému vyšetření
(1) Vyzvat osobu podle § 20 odst. 1 ke splnění
povinnosti podrobit se orientačnímu vyšetření nebo
odbornému lékařskému vyšetření je oprávněn
v rámci své působnosti a za podmínek stanovených
jinými právními předpisy příslušník Policie České
republiky, příslušník Vojenské policie, příslušník
nebo občanský zaměstnanec Vězeňské služby,
strážník obecní policie nebo osoba pověřená kontrolou podle jiného právního předpisu. Příslušník Policie České republiky a strážník obecní policie je
oprávněn vyzvat osobu mladší 18 let podrobit se
orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému
vyšetření za podmínek stanovených v § 20 odst. 1
písm. d).
(2) Vyzvat osobu podle § 20 odst. 1 ke splnění
povinnosti podrobit se orientačnímu vyšetření nebo
odbornému lékařskému vyšetření je dále oprávněn
za podmínek stanovených jinými právními předpisy
zaměstnavatel povinné osoby (dále jen „zaměstnavatel“) nebo ošetřující lékař povinné osoby.
(3) Má-li být odborné lékařské vyšetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, poskytovatele
zdravotních služeb a zdravotnické zařízení k provedení vyšetření určí a dopravu vyšetřované osoby do
zdravotnického zařízení zajistí ten, kdo tuto osobu
k vyšetření podle odstavce 1 nebo 2 vyzval.
§ 22
Osoby provádějící orientační vyšetření
a odborné lékařské vyšetření
(1) Orientační vyšetření provádí příslušník Policie České republiky, příslušník Vojenské policie,

8

(3) Pokud osoba, která je povinna se podrobit
odbornému lékařskému vyšetření, ohrožuje sebe
nebo jinou osobu nebo poškozuje majetek poskytovatele zdravotních služeb, může poskytovatel zdravotních služeb požádat o součinnost Policii České
republiky, obecní policii a v případě osob ve výkonu
vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí
svobody Vězeňskou službu.
§ 23
Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb
(1) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen
na žádost osob uvedených v § 21 odst. 1 nebo 2 bezodkladně provést odborné lékařské vyšetření, splňuje-li podmínky pro provedení tohoto vyšetření
v rámci jím poskytovaných zdravotních služeb podle
zákona o zdravotních službách. Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl odborné lékařské vyšetření, je povinen sdělit jeho výsledky tomu, kdo
o jeho provedení požádal.
(2) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen
provést toxikologické vyšetření při splnění podmínek uvedených v odstavci 1 větě první; toxikologické
vyšetření se provede rovněž na žádost správního
orgánu, který projednává správní delikt, nebo osoby,
jíž byl biologický materiál odebrán. Poskytovatel
zdravotních služeb, který provedl toxikologické vyšetření, je povinen sdělit jeho výsledky tomu, kdo
o jeho provedení požádal.
§ 24
Úhrada nákladů na odborné lékařské vyšetření
a dopravu do zdravotnického zařízení
(1) Náklady na odborné lékařské vyšetření
hradí poskytovateli zdravotních služeb Policie České
republiky, Vojenská policie, obecní policie, Vězeňská služba, zaměstnavatel, kontrolní orgán nebo po-

) Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve
znění pozdějších předpisů.

Strana 680

Sbírka zákonů č. 65 / 2017

skytovatel zdravotních služeb, v rámci jejichž působnosti byla učiněna výzva k vyšetření podle § 21
odst. 1 nebo výzva k vyšetření podle § 21 odst. 2,
nejde-li o případ diferenciální diagnózy hrazené z veřejného zdravotního pojištění9).
(2) Prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné
návykové látky, uhradí vyšetřovaná osoba tomu,
kdo uhradil poskytovateli zdravotních služeb odborné lékařské vyšetření podle odstavce 1, náklady,
které mu úhradou odborného lékařského vyšetření
vznikly; pokud je vyšetřovaná osoba nezletilá, která
není plně svéprávná, hradí tyto náklady její zákonný
zástupce.
(3) Náklady na dopravu vyšetřované osoby do
zdravotnického zařízení za účelem provedení odborného lékařského vyšetření hradí v případě, že se prokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky,
vyšetřovaná osoba; pokud je vyšetřovaná osoba nezletilá, která není plně svéprávná, hradí tyto náklady
její zákonný zástupce. Neprokáže-li se přítomnost
alkoholu nebo jiné návykové látky, náklady nese Policie České republiky, Vojenská policie, obecní policie, Vězeňská služba, zaměstnavatel, kontrolní orgán
nebo poskytovatel zdravotních služeb, v rámci jejichž působnosti byla učiněna výzva k vyšetření podle § 21 odst. 1 nebo výzva k vyšetření podle § 21
odst. 2, nejde-li o případ diferenciální diagnózy hrazené z veřejného zdravotního pojištění9).
(4) Pokud bylo odborné lékařské vyšetření
provedeno z důvodu odmítnutí orientačního vyšetření vyšetřovanou osobou, má vyšetřovaná osoba
povinnost uhradit tomu, kdo poskytovateli zdravotních služeb odborné lékařské vyšetření podle odstavce 1 uhradil, náklady, které mu takovou úhradou
vznikly, bez ohledu na výsledek vyšetření; tato
osoba hradí i náklady na její dopravu do zdravotnického zařízení za účelem provedení odborného lékařského vyšetření. Pokud je vyšetřovaná osoba nezletilá, která není plně svéprávná, hradí náklady její zákonný zástupce.

Částka 21

(5) Toxikologické vyšetření hradí poskytovateli
zdravotních služeb ten, kdo si toto vyšetření vyžádal. Není-li uhrazená částka součástí nákladů řízení
podle jiného právního předpisu a prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, uhradí
vyšetřovaná osoba tomu, kdo uhradil poskytovateli
zdravotních služeb toxikologické vyšetření, náklady,
které mu úhradou toxikologického vyšetření vznikly; pokud je vyšetřovaná osoba nezletilá, která není
plně svéprávná, hradí tyto náklady její zákonný zástupce.
§ 25
Ustanovení této hlavy se nepoužijí na užívání
tabákových výrobků, elektronických cigaret a bylinných výrobků určených ke kouření.
HLAVA VI
ORIENTAČNÍ DIAGNOSTIKA,
KRÁTKÁ INTERVENCE A ODBORNÁ
PÉČE POSKYTOVANÁ OSOBÁM
S ADIKTOLOGICKOU PORUCHOU
§ 26
Orientační diagnostika a krátká intervence
(1) Zdravotničtí pracovníci10) jsou při poskytování zdravotní péče11) povinni, je-li to důvodné, provést u pacientů orientační diagnostiku rizikového
a škodlivého užívání návykové látky a diagnostiku
adiktologických poruch. Adiktologickými poruchami se rozumí poruchy duševní a poruchy chování
způsobené užíváním psychoaktivních látek, patologické hráčství a další příbuzné poruchy chování charakterizované chronickým průběhem, bažením, sníženou schopností abstinovat, postižením kontroly
chování a sníženou schopností rozpoznávat či připouštět si problémy vznikající v důsledku vlastního
chování.
(2) Zdravotničtí pracovníci podle odstavce 1
u pacientů užívajících návykovou látku a ohrožených

9

) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

10

) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

11

) § 2 odst. 4 zákona o zdravotních službách.
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adiktologickou poruchou provedou krátkou intervenci spočívající v poskytnutí informací o možných
důsledcích a rizicích pokračujícího užívání návykové
látky nebo návykového chování a postupech směřujících k ukončení nebo omezení užívání návykové
látky nebo návykového chování a omezení rizik
s užíváním návykové látky nebo návykovým chováním spojených a doporučí jim odbornou péči.
§ 27
Odborná péče
(1) Osobám s adiktologickou poruchou je poskytována odborná péče, která zahrnuje prevenci poruch zdravotního stavu spojených s touto poruchou,
včetně snižování zdravotních a sociálních rizik, jejich
včasnou diagnostiku a léčbu, poradenství, sociální
rehabilitaci a reintegraci osob postižených těmito poruchami.
(2) Odbornou péči poskytují poskytovatelé
zdravotních služeb, jde-li o zdravotní služby, a poskytovatelé sociálních služeb, jde-li o sociální služby,
podle jiných právních předpisů. Odbornou péči osobám ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo
zabezpečovací detence poskytuje nebo zajišťuje Vězeňská služba.
HLAVA VII
PROTIDROGOVÁ POLITIKA
§ 28
Organizace a provádění protidrogové politiky
(1) Vláda, ministerstva a územní samosprávné
celky provádějí opatření k ochraně zdraví populace
před škodlivými účinky návykových látek a návykového chování (dále jen „protidrogová politika“);
při provádění protidrogové politiky postupují ve
vzájemné součinnosti.
(2) Vláda provádí protidrogovou politiku na
národní úrovni. Za tím účelem vláda přijímá nejméně
jednou za 10 let Národní strategii protidrogové politiky, v níž stanoví cíle a opatření směřující ke snížení škod působených návykovými látkami a návykovým chováním.
(3) Vláda za účelem koordinace protidrogové
politiky může zřídit svůj poradní orgán pro protidrogovou politiku a může zřídit funkci národního
koordinátora pro protidrogovou politiku.
(4) Vláda a ministerstva se podílejí na zajištění
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opatření stanovených v Národní strategii protidrogové politiky.
§ 29
Územní samosprávné celky
(1) Kraj v samostatné působnosti
a) provádí protidrogovou politiku na území kraje;
za tím účelem kraj přijímá nejméně jednou za
10 let krajskou strategii protidrogové politiky,
b) za účelem koordinace protidrogové politiky
může zřídit funkci krajského koordinátora pro
protidrogovou politiku.
(2) Obec v samostatné působnosti provádí
protidrogovou politiku na území obce. V případě
potřeby může zřídit funkci místního koordinátora
pro protidrogovou politiku.
HLAVA VIII
PŮSOBNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ
Kontrola
§ 30
(1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonávají
a) obec v přenesené působnosti,
b) orgán ochrany veřejného zdraví,
c) Česká obchodní inspekce,
d) Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
e) Česká školní inspekce,
f) Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce,
g) obecní živnostenský úřad.
(2) Obec v přenesené působnosti vykonává
kontrolu dodržování všech povinností stanovených
tímto zákonem, s výjimkou povinností podle § 4, § 6
odst. 6, § 7, 12, 23 a 26 až 29.
(3) Orgán ochrany veřejného zdraví vykonává
kontrolu dodržování povinností stanovených v § 3
odst. 1, § 3 odst. 2 písm. a) až c), § 3 odst. 3, § 5,
pokud jde o stánky s občerstvením, provozovny
stravovacích služeb a ubytovací zařízení, § 8 odst. 1
písm. e) až g) a k), § 8 odst. 2 v prostorech, kde
kontroluje zákaz kouření, § 9, § 10 písm. a) až c),
§ 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. a) až c), e) a g), § 11
odst. 3 a 4, § 13, pokud jde o stánky s občerstvením,
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provozovny stravovacích služeb a ubytovací zařízení, a § 16.
(4) Česká obchodní inspekce vykonává kontrolu dodržování povinností stanovených v § 3
odst. 1, § 3 odst. 2 písm. f), § 3 odst. 3 a 4, § 4
odst. 1, pokud jde o hračky, § 5, § 6 odst. 1 až 5
a 7, § 7, § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. e), § 11
odst. 4, § 11 odst. 5, § 12 odst. 1, § 13, 15 a 16; při
kontrole dodržování povinností stanovených v § 3
odst. 4, § 6 odst. 1, § 11 odst. 5 a § 15 je Česká obchodní inspekce oprávněna provádět kontrolní nákupy prostřednictvím osob mladších 18 let.
(5) Státní zemědělská a potravinářská inspekce
vykonává kontrolu dodržování povinností stanovených v § 3 odst. 1 a 3, pokud jde o tabákové výrobky, § 4 odst. 1, pokud jde o potravinářské výrobky, § 5 odst. 1 a 2, § 6 odst. 1 až 5 a § 7, pokud
jde o tabákové výrobky, § 11 odst. 1, § 11 odst. 2
písm. e) a g), § 11 odst. 4, § 13 odst. 1 a § 15 odst. 1
až 3.
(6) Česká školní inspekce vykonává kontrolu
dodržování povinností stanovených v § 3 odst. 2
písm. b) a d), § 8 odst. 1 písm. f), § 8 odst. 2, § 9,
§ 11 odst. 2 písm. b) a d) a § 11 odst. 3, pokud jde
o školy a školská zařízení zapsané v rejstříku škol
a školských zařízení.
(7) Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce vykonávají kontrolu dodržování povinností stanovených v § 10 písm. e), § 19 a § 20 odst. 1
písm. a) v oblasti pracovních vztahů a pracovních
podmínek.
(8) Obecní živnostenský úřad vykonává kontrolu dodržování povinností stanovených v § 3
odst. 1 a 3, § 5 odst. 1 a 2, § 11 odst. 1, § 11 odst. 2
písm. e), § 11 odst. 4 a § 13 odst. 1.
§ 31
(1) Zjistí-li kontrolní orgán uvedený v § 30
odst. 1 písm. a), b), c), d), e) a g), že byla porušena
některá z povinností uvedených v § 3 odst. 1 a 2, § 6
odst. 1 a 3, § 11 odst. 1 až 4, § 14, § 15 odst. 1 a 3,
sdělí to bezodkladně správci spotřební daně.
(2) Tabákové výrobky, bylinné výrobky určené
ke kouření a lihoviny zjištěné na místě, kde je zakázán jejich prodej, kontrolní orgán uvedený v § 30
odst. 1 písm. c) nebo d) zajistí.
(3) Kuřácké pomůcky, elektronické cigarety
a alkoholické nápoje, s výjimkou lihovin, zjištěné
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na místě, kde je zakázán jejich prodej, kontrolní
orgán uvedený v § 30 odst. 1 písm. c) nebo d) může
zajistit, jestliže to vyžaduje ochrana veřejného zdraví
nebo jiný obecný zájem.
(4) O uložení opatření podle odstavce 2 nebo 3
pořídí kontrolní orgán neprodleně písemný záznam;
kopii záznamu kontrolní orgán předá kontrolované
osobě, je-li přítomna, nebo v případě její nepřítomnosti jejímu přítomnému zaměstnanci.
(5) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uložením opatření podle odstavce 2 nebo 3, může proti
němu podat písemné námitky nejpozději do 3 dnů
ode dne uložení opatření. Podané námitky nemají
odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne
ředitel kontrolního orgánu, který zboží podle odstavce 2 nebo 3 zajistil. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje kontrolované osobě;
proti rozhodnutí se nelze odvolat.
(6) Při zajištění zboží podle odstavce 2 nebo 3
postupuje kontrolní orgán uvedený v § 30 odst. 1
písm. c) přiměřeně podle zákona o České obchodní
inspekci a kontrolní orgán uvedený v § 30 odst. 1
písm. d) podle zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, nestanoví-li tento zákon jinak.
(7) Kontrolní orgán, který zajistil zboží podle
odstavce 2, toto zboží předá správci spotřební daně.
§ 32
Uzavření provozovny
(1) Dopustí-li se provozovatel závažného porušení povinnosti podle § 11 odst. 5 nebo § 16, je inspektor České obchodní inspekce oprávněn nařídit
uzavření provozovny od okamžiku zjištění porušení
povinnosti až na dobu 2 provozních dnů následujících po dni tohoto zjištění.
(2) Po dobu trvání uzavření provozovny je její
provozovatel povinen přijmout opatření, která zamezí opakování závadového stavu, který byl důvodem pro uzavření provozovny.
(3) O uložení opatření podle odstavce 1 pořídí
inspektor České obchodní inspekce neprodleně písemný záznam; kopii záznamu inspektor předá provozovateli provozovny, je-li přítomen, nebo v případě jeho nepřítomnosti jeho zaměstnanci přítomnému v provozovně.
(4) Nesouhlasí-li provozovatel s uložením opatření podle odstavce 1, může proti němu podat písemné námitky nejpozději do 3 dnů ode dne uložení
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opatření. Podané námitky nemají odkladný účinek.
O podaných námitkách rozhodne bezodkladně ředitel inspektorátu České obchodní inspekce. Písemné
vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje
provozovateli; proti rozhodnutí se nelze odvolat.
§ 33
Působnost správce spotřební daně, orgánů
Celní správy České republiky a orgánů
Finanční správy České republiky
(1) Pokud při výkonu své jiné působnosti
správce spotřební daně zjistí, že mohlo dojít k porušení některé z povinností uvedených v § 3 odst. 1 a 3,
§ 6 odst. 1 až 5 a 7, § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. e),
§ 11 odst. 4, § 14 a 15, postupuje podle daňového
řádu.
(2) Pokud při výkonu své jiné působnosti orgán
Celní správy České republiky zjistí, že mohlo dojít
k porušení některé z povinností uvedených v § 3
odst. 1 a 3, § 4 odst. 2, § 6 odst. 1 až 5 a 7, § 11
odst. 1, § 11 odst. 2 písm. e), § 11 odst. 4, § 12
odst. 2, § 14 a 15, postupuje podle daňového řádu
nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie
a sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně.
(3) Pokud při výkonu své jiné působnosti orgán
Finanční správy České republiky zjistí, že mohlo dojít k porušení některé z povinností uvedených v § 3
odst. 1 a 3, § 6 odst. 1 až 5 a 7, § 11 odst. 1, § 11
odst. 2 písm. e), § 11 odst. 4, § 14 a 15, postupuje
podle daňového řádu a sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně.
(4) Tabákové výrobky, bylinné výrobky určené
ke kouření a lihoviny zjištěné na místě, kde je zakázán jejich prodej, orgán uvedený v odstavcích 1
až 3 zajistí.
(5) Kuřácké pomůcky, elektronické cigarety
a alkoholické nápoje, s výjimkou lihovin, zjištěné
na místě, kde je zakázán jejich prodej, orgán uvedený
v odstavcích 1 až 3 může zajistit, jestliže to vyžaduje
ochrana veřejného zdraví nebo jiný obecný zájem.
(6) O provedení úkonu podle odstavce 4 nebo 5 pořídí orgán neprodleně úřední záznam. Kopii
úředního záznamu orgán předá dotčené osobě; není-li přítomna, předá jej osobě, která má věc v době
zajištění u sebe.
(7) Nesouhlasí-li osoba s provedením úkonu
podle odstavce 4 nebo 5, může proti němu uplatnit
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námitku ve lhůtě 3 dnů ode dne provedení úkonu.
Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne bezodkladně ředitel
orgánu, který zboží podle odstavce 4 nebo 5 zajistil.
Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje dotčené osobě; proti rozhodnutí se nelze odvolat.
§ 34
Působnost Policie České republiky a obecní policie
(1) Policie České republiky kontroluje dodržování všech povinností stanovených tímto zákonem,
s výjimkou povinností podle § 4, § 6 odst. 6, § 12, 23
až 29.
(2) Obecní policie kontroluje dodržování všech
povinností stanovených tímto zákonem, s výjimkou
povinností podle § 4, 6, 7, 12, 15, 23 až 29.
(3) Zjistí-li Policie České republiky nebo obecní policie tabákové výrobky, bylinné výrobky
určené ke kouření nebo lihoviny na místě, kde je
zakázán jejich prodej, sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu správci spotřební daně; to neplatí
po dobu, po kterou by tím došlo k ohrožení plnění
úkolů Policie České republiky nebo k ohrožení
účelu trestního řízení.
HLAVA IX
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 35
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 1, 2 nebo 3 nebo § 11
odst. 1, 2, 3 nebo 4 prodá tabákový výrobek,
kuřáckou pomůcku, bylinný výrobek určený
ke kouření, elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj,
b) v rozporu s § 3 odst. 4 prodá nebo podá tabákový výrobek, bylinný výrobek určený ke kouření nebo elektronickou cigaretu osobě mladší
18 let,
c) v rozporu s § 3 odst. 4 prodá kuřáckou pomůcku osobě mladší 18 let,
d) v rozporu s § 4 odst. 1 prodá nebo vyrobí potravinářský výrobek nebo hračku napodobující
tvar a vzhled tabákového výrobku nebo kuřácké pomůcky,
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e) kouří na místě, na němž je kouření zakázáno
podle § 8 odst. 1,
f) kouří na místě, na němž je kouření zakázáno
obecně závaznou vyhláškou obce podle § 17
odst. 1,
g) používá elektronickou cigaretu na místě, na
němž je její používání podle § 8 odst. 2 zakázáno,
h) používá elektronickou cigaretu na místě, na
němž je její používání zakázáno obecně závaznou vyhláškou obce podle § 17 odst. 1,
i) neoznámí správci spotřební daně příležitostný
prodej lihovin podle § 14,
j) v rozporu s § 11 odst. 5 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let,
k) v rozporu s § 11 odst. 6 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije
a následně bude vykonávat činnost, při níž by
vzhledem k předchozímu požití alkoholického
nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit
majetek,
l) v rozporu s § 11 odst. 7 prodá alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
m) v rozporu s § 12 odst. 1 prodá nebo vyrobí
hračku napodobující tvar a vzhled obalu alkoholického nápoje,
n) ve stavu zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek,
vstoupí na místo, na které je podle § 18 odst. 1
osobám v tomto stavu vstupovat zakázáno,
nebo se na takovém místě zdržuje,

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. d) až h) nebo m),
b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. k) nebo l),
c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. n),
d) 25 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. c),
e) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a), týkající se prodeje kuřácké pomůcky,
elektronické cigarety nebo alkoholického nápoje, s výjimkou lihovin, nebo o přestupek podle odstavce 1 písm. i),
f) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. o) nebo p),
g) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a), týkající se prodeje tabákového výrobku, bylinného výrobku určeného ke kouření
nebo lihoviny,
h) 150 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. b) nebo j).
(3) Je-li spáchán přestupek podle odstavce 1
písm. b) nebo j) vůči osobě mladší 15 let, horní hranice sazby pokuty podle odstavce 2 písm. h) se zvyšuje na dvojnásobek.
(4) Za přestupek lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti do
a) 1 roku, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. k) nebo l),
b) 2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. o) nebo p).
§ 36

o) v rozporu s § 19
1. požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat
činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo
zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit
majetek,
2. po požití alkoholického nápoje nebo po užití
jiné návykové látky vykonává činnost, při
níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje
nebo jiné osoby nebo poškodit majetek,
nebo
p) v rozporu s § 20 se odmítne podrobit orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému
vyšetření, k nimž byla vyzvána podle § 21.

Částka 21

Správní delikty právnických
a podnikajících fyzických osob
(1) Prodejce se dopustí správního deliktu tím,
že
a) v rozporu s § 3 odst. 1, § 3 odst. 2 písm. a), b),
c), e) nebo f) nebo § 3 odst. 3 prodá tabákový
výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný výrobek
určený ke kouření nebo elektronickou cigaretu,
b) v rozporu s § 3 odst. 2 písm. d) prodá tabákový
výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný výrobek
určený ke kouření nebo elektronickou cigaretu
na akci určené převážně pro osoby mladší 18 let,
c) v rozporu s § 3 odst. 4 prodá nebo podá tabá-
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kový výrobek, bylinný výrobek určený ke kouření nebo elektronickou cigaretu osobě mladší
18 let,
d) v rozporu s § 3 odst. 4 prodá kuřáckou pomůcku osobě mladší 18 let,
e) v rozporu s § 4 prodá, vyrobí nebo doveze potravinářský výrobek nebo hračku napodobující
tvar a vzhled tabákového výrobku nebo kuřácké pomůcky,
f) nezajistí, aby tabákový výrobek, kuřácká pomůcka, bylinný výrobek určený ke kouření
nebo elektronická cigareta byly umístěny na vyčleněném místě podle § 5 odst. 1,
g) nesplní označovací povinnost podle § 5 odst. 2
nebo § 13 odst. 1,
h) v rozporu s § 5 odst. 3 nebo § 13 odst. 2 nezajistí prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret nebo alkoholických
nápojů anebo podávání alkoholických nápojů
osobou starší 18 let,
i) nesplní některou z povinností týkajících se prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek,
bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret nebo alkoholických nápojů
prostřednictvím prostředku komunikace na
dálku podle § 6 odst. 1 až 5 nebo 7, § 7 nebo 15,
j) v rozporu s § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. a),
b), c), e), f) nebo g) nebo § 11 odst. 3 nebo 4
prodá nebo podá alkoholický nápoj,
k) v rozporu s § 11 odst. 2 písm. d) prodá nebo
podá alkoholický nápoj na akci určené převážně
pro osoby mladší 18 let,
l) v rozporu s § 11 odst. 5 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let,
m) v rozporu s § 11 odst. 6 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije
a následně bude vykonávat činnost, při níž by
vzhledem k předchozímu požití alkoholického
nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit
majetek,
n) v rozporu s § 11 odst. 7 prodá alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
o) v rozporu s § 12 prodá, vyrobí nebo doveze
hračku napodobující tvar a vzhled obalu alkoholického nápoje,
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p) neoznámí správci spotřební daně příležitostný
prodej lihovin podle § 14,
q) v rozporu s § 16 nevyzve osobu mladší 18 let,
která je zjevně pod vlivem alkoholu, aby místo
prodeje alkoholických nápojů opustila, nebo
r) nepřijme opatření podle § 32 odst. 2.
(2) Provozovatel mezinárodního letiště se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která
nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety na místě, na němž je kouření
nebo používání elektronické cigarety zakázáno,
aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby
prostor opustila,
b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2
nebo 3 nebo § 10 písm. b) nebo c),
c) zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke
kouření neodpovídající podmínkám uvedeným
v § 10 písm. a),
d) v rozporu s § 10 písm. d) nezajistí, aby se ve
stavebně oddělených prostorech vyhrazených
ke kouření nezdržovala osoba mladší 18 let,
nebo
e) v rozporu s § 10 písm. e) nezajistí, aby se
v tomto prostoru nezdržoval zaměstnanec při
výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří.
(3) Provozovatel dopravního prostředku veřejné dopravy se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která
nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety v dopravním prostředku,
v němž je kouření nebo používání elektronické
cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2
nebo 3, nebo
c) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.
(4) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí
správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která
nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety na místě, na němž je kouření
nebo používání elektronické cigarety zakázáno,
aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby
prostor opustila,
b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2
nebo 3 nebo § 10 písm. b) nebo c),
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c) zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke
kouření neodpovídající podmínkám uvedeným
v § 10 písm. a),
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b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2
nebo 3, nebo
c) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.

d) v rozporu s § 10 písm. d) nezajistí, aby se ve
stavebně oddělených prostorech vyhrazených
ke kouření nezdržovala osoba mladší 18 let,

(8) Provozovatel provozovny stravovacích služeb se dopustí správního deliktu tím, že

e) v rozporu s § 10 písm. e) nezajistí, aby se
v tomto prostoru nezdržoval zaměstnanec při
výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří,

a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která
nedodržuje zákaz kouření na místě, na němž
je kouření zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, nebo

f) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2,
g) odmítne bezodkladně provést odborné lékařské
vyšetření nebo sdělit jeho výsledky podle § 23
odst. 1, nebo
h) odmítne provést toxikologické vyšetření nebo
sdělit jeho výsledky podle § 23 odst. 2.
(5) Škola nebo školské zařízení, zřizovatel nebo
poskytovatel služeb v zařízení, provozovně nebo
v prostoru uvedeném v § 8 odst. 1 písm. g) se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která
nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety na místě, na němž je kouření
nebo používání elektronické cigarety zakázáno,
aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby
prostor opustila,
b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2
nebo 3, nebo
c) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.
(6) Provozovatel vnitřního prostoru sportoviště
se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která
nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety na místě, na němž je kouření
nebo používání elektronické cigarety zakázáno,
aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby
prostor opustila,
b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2
nebo 3, nebo
c) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.
(7) Provozovatel zábavního prostoru nebo pořadatel akce se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která
nedodržuje zákaz kouření nebo používání
elektronické cigarety na místě nebo akci, na
nichž je kouření nebo používání elektronické
cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,

b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2.
(9) Provozovatel zoologické zahrady se dopustí
správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která
nedodržuje zákaz kouření na místě, na němž
je kouření zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, nebo
b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2
nebo 3.
(10) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) a g), odstavce 2 písm. b), odstavce 3 písm. b), odstavce 4 písm. b), g) a h),
odstavce 5 písm. b), odstavce 6 písm. b), odstavce 7 písm. b), odstavce 8 písm. b) nebo odstavce 9 písm. b),
b) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d), e), h), k), m), n) a o), odstavce 2 písm. a), c) až e), odstavce 3 písm. a)
a c), odstavce 4 písm. a), c), d), e) a f), odstavce 5 písm. a) a c), odstavce 6 písm. a) a c),
odstavce 7 písm. a) a c), odstavce 8 písm. a)
nebo odstavce 9 písm. a),
c) 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. q),
d) 800 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), i), j) nebo p),
e) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), l) nebo r).
(11) Je-li spáchán správní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo l) vůči osobě mladší 15 let,
horní hranice sazby pokuty podle odstavce 10
písm. e) se zvyšuje na dvojnásobek.
(12) Za správní delikt lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti do
a) 6 měsíců, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. p) nebo q),
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b) 2 let, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. a) až c), e), h) až l) nebo o).
§ 37
Propadnutí věci
(1) Za správní delikt podle § 35 odst. 1 písm. a)
a § 36 odst. 1 písm. a) nebo j) lze uložit spolu s pokutou nebo zákazem činnosti propadnutí tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret
a alkoholických nápojů.
(2) Propadnutí tabákových výrobků, bylinných
výrobků určených ke kouření nebo lihovin se uloží
vždy, jestliže
a) náleží pachateli správního deliktu a
b) byly ke spáchání správního deliktu užity nebo
určeny.
(3) Propadnutí kuřáckých pomůcek, elektronických cigaret nebo alkoholických nápojů, s výjimkou lihovin, lze uložit, jestliže
a) náleží pachateli správního deliktu a
b) byly ke spáchání správního deliktu užity nebo
určeny.
(4) Propadnutí kuřáckých pomůcek, elektronických cigaret a alkoholických nápojů, s výjimkou
lihovin, nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném
nepoměru k povaze správního deliktu.
(5) O propadnutí věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky správního deliktu
uplynuly 2 roky.
§ 38
Zabrání věci
(1) Pokud správní orgán neuložil propadnutí
tabákových výrobků, bylinných výrobků určených
ke kouření nebo lihovin podle § 37 odst. 2, rozhodne o jejich zabrání, jestliže to vyžaduje ochrana
veřejného zdraví nebo jiný obecný zájem a jestliže
a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt
stíhat,
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu
nenáleží zcela, nebo
c) jejich vlastník není znám.
(2) Pokud správní orgán neuložil propadnutí
kuřáckých pomůcek, elektronických cigaret nebo
alkoholických nápojů, s výjimkou lihovin, podle
§ 37 odst. 3, rozhodne o jejich zabrání, jestliže to
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vyžaduje ochrana veřejného zdraví nebo jiný obecný
zájem a jestliže
a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt
stíhat,
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu
nenáleží zcela, nebo
c) jejich vlastník není znám.
(3) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od
jednání majícího znaky správního deliktu uplynuly
2 roky.
(4) Zabrání kuřáckých pomůcek, elektronických cigaret a alkoholických nápojů, s výjimkou lihovin, nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném
nepoměru k povaze správního deliktu.
§ 39
Společná ustanovení
o propadlých a zabraných věcech
(1) Vlastníkem propadlé nebo zabrané věci se
stává stát.
(2) Propadlé anebo zabrané tabákové výrobky
a bylinné výrobky určené ke kouření se zničí. Jiná
propadlá nebo zabraná věc se může zničit podle povahy této věci.
(3) Věc, s níž je příslušný hospodařit správce
spotřební daně, a o jejímž propadnutí nebo zabrání
rozhodl jiný správní orgán než správce spotřební
daně, předá tento správní orgán správci spotřební
daně.
(4) Náklady spojené se zajištěním, správou
a zničením propadlé nebo zabrané věci hradí pachatel správního deliktu a není-li ho, vlastník věci,
a není-li ho, osoba, u které byla věc zajištěna. Výši
těchto nákladů stanoví příslušný orgán, kterému náklady vznikly, dosahuje-li tato výše alespoň 100 Kč.
(5) Nepropadne-li věc nebo nebude-li zabrána,
musí být bez zbytečného odkladu vrácena tomu,
komu nepochybně patří, jinak tomu, u koho byla
zajištěna.
§ 40
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická a podnikající fyzická osoba za
správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat,
aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při stanovení druhu sankce a její výměry se
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přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické a podnikající fyzické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní
orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy
se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne,
kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo
při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává
a) obec v přenesené působnosti, jde-li o správní
delikty podle § 35 odst. 1, § 36 odst. 1 písm. a)
až d), f) až n) a q) a § 36 odst. 2 až 9,
b) orgán ochrany veřejného zdraví, jde-li o správní
delikty podle § 35 odst. 1 písm. a), e) a g), § 36
odst. 1 písm. a), f) až h), j) a q), § 36 odst. 4
písm. a) až c), § 36 odst. 5 písm. a) a b) a § 36
odst. 8,
c) Česká obchodní inspekce, jde-li o správní delikty podle § 35 odst. 1 písm. a) a § 36 odst. 1
písm. a), d) až j), l), o), q) a r), a to v rozsahu
výkonu kontroly povinností podle § 30 odst. 4,
d) Státní zemědělská a potravinářská inspekce, jde-li o správní delikty podle § 35 odst. 1 písm. a),
d) a m) a § 36 odst. 1 písm. a), e) až g), i), j) a o),
e) Česká školní inspekce, jde-li o správní delikty
podle § 35 odst. 1 písm. e) a g), § 36 odst. 1
písm. a), b), j) a k) a § 36 odst. 5 písm. a) a b),
f) Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1
písm. o) a p),
g) správce spotřební daně, jde-li o správní delikty
podle § 36 odst. 1 písm. a), i), j) a p),
h) orgán Celní správy České republiky, jde-li
o správní delikty podle § 35 odst. 1 písm. a)
a i) a § 36 odst. 1 písm. a), e), i), j), o) a p),
i) orgán Finanční správy České republiky, jde-li
o správní delikty podle § 35 odst. 1 písm. a)
a § 36 odst. 1 písm. a), j) a p),
j) obecní živnostenský úřad, jde-li o správní delikty podle § 35 odst. 1 písm. a) a § 36 odst. 1
písm. a), f), g) a j),
k) orgán, který udělil poskytovateli zdravotních
služeb oprávnění k poskytování zdravotních
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služeb, jde-li o správní delikty podle § 36
odst. 4 písm. g) a h).
(6) V blokovém řízení může přestupky projednávat
a) orgán Policie České republiky, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a), e) až g), i), k), l),
n) až p),
b) obecní policie, jde-li o přestupky podle § 35
odst. 1 písm. a), e) až g), i), k), l), n) až p),
c) orgán ochrany veřejného zdraví, jde-li o přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a), e) a g),
d) obecní živnostenský úřad, jde-li o přestupky
podle § 35 odst. 1 písm. a).
(7) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil. Příjem
z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena
činnost orgánu, který pokutu uložil.
HLAVA X
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ
A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 41
Technický předpis
Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze
dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací
v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby
informační společnosti, v platném znění.
§ 42
Přechodná ustanovení
(1) Prodejci nebo jiní provozovatelé jsou povinni přizpůsobit svou činnost podmínkám stanoveným tímto zákonem do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2) Prodejce, který přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona prodával tabákové výrobky, kuřácké
pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření nebo
elektronické cigarety prostřednictvím prostředku
komunikace na dálku, je povinen oznámit údaje
o systému ověřování věku a jeho fungování Ministerstvu zdravotnictví do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(3) Řízení a kontrola zahájené podle zákona
č. 379/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona
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č. 379/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.
(4) Vyšetření zjišťující obsah alkoholu nebo jiné
návykové látky a doprava do zdravotnického zařízení za účelem provedení tohoto vyšetření podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se uhradí podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 43
Zrušovací ustanovení
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Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).
§ 45
Přechodné ustanovení
Kontrola dodržování zákazu prodeje lihovin
a tabákových výrobků podle zákona č. 64/1986
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona
č. 64/1986 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.

Zrušují se:
1. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně
před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně
souvisejících zákonů.
2. Část šestá zákona č. 225/2006 Sb., kterým se mění
zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
3. Část sedmá zákona č. 274/2008 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky.
4. Zákon č. 305/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Část devadesátá třetí zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě.
6. Část čtvrtá zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o České obchodní inspekci
§ 44
V § 2a odst. 1 zákona č. 64/1986 Sb., o České
obchodní inspekci, ve znění zákona č. 407/2012 Sb.
a zákona č. 308/2013 Sb., se písmeno b) zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o přestupcích
§ 46
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona
č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona
č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona
č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona
č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona
č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona
č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb.,
zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona
č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/
/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002
Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb.,
zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona
č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona
č. 586/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona
č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona
č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona
č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona
č. 181/2006 Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona
č. 216/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona
č. 344/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 309/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona
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č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/
/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 346/
/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 199/
/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 366/
/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 237/
/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 494/
/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 300/
/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 308/
/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 267/
/2015 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 178/
/2016 Sb. a zákona č. 191/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 17 odst. 2 písm. a) se slova „před alkoholismem a jinými toxikomaniemi“ nahrazují slovy
„zdraví před škodlivými účinky návykových látek“.
2. § 30 včetně nadpisu zní:
„§ 30
Některé přestupky na úseku ochrany zdraví
před škodlivými účinky návykových látek
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) úmyslně vyrobí líh nebo destilát bez povolení
anebo úmyslně líh nebo destilát bez povolení
vyrobený přechovává nebo uvádí do oběhu,
b) umožní neoprávněné požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší 18 let, nejde-li
o čin přísněji trestný,
c) neoprávněně přechovává v malém množství pro
svoji potřebu omamnou nebo psychotropní
látku, nebo
d) neoprávněně pěstuje pro vlastní potřebu v malém množství rostlinu nebo houbu obsahující
omamnou nebo psychotropní látku.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a),
b) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. c) a d),
c) 25 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. b).
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze
spolu s pokutou uložit zákaz činnosti do 6 měsíců.
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4. V § 86 písm. a) a b) a v § 91 se slova „na
úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi“ nahrazují slovy „na úseku ochrany zdraví
před škodlivými účinky návykových látek“.
5. V § 86 písm. c) se text „ , § 30 odst. 1
písm. g), h) a i)“ zrušuje.
6. V § 86 písm. e) se bod 3 zrušuje.
Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 3 a 4.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna živnostenského zákona
§ 47
V § 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona
č. 286/1995 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona
č. 167/2004 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona
407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb. a zákona
č. 309/2013 Sb., odstavec 2 zní:
„(2) Živnostenské úřady kontrolují dodržování
povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle
zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud
porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné
působnosti, a dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně. Zjistí-li, že došlo k porušení povinnosti,
sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební
daně.“.
§ 48
Přechodné ustanovení
Kontrola dodržování zákazu prodeje lihovin
a tabákových výrobků podle zákona č. 455/1991
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona
č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o obecní policii

(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b)
až d) lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.“.

§ 49

3. V § 58 odst. 2 písm. f) se text „§ 30 odst. 1
písm. d) až j)“ nahrazuje textem „§ 30 odst. 1
písm. a) až c)“.

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona
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č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb.,
320/2002 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,
227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb.,
375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb.,
494/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,
64/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb. a
188/2016 Sb., se mění takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. § 17b včetně poznámky pod čarou č. 15a zní:
„§ 17b
Strážník je oprávněn zabezpečovat dopravu
osob do zdravotnického zařízení nebo do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice podle
jiného právního předpisu15a) i mimo území obce,
která zřídila obecní policii nebo která je smluvní
stranou veřejnoprávní smlouvy podle § 3a nebo 3b.
Povinnosti a oprávnění podle zákona může strážník
plnit pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravy této osoby a jejího umístění do protialkoholní
a protitoxikomanické záchytné stanice.
15a

) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 17c odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova „tabákové potřeby“ nahrazují slovy „kuřácké pomůcky“.
3. V § 18a odst. 3 se za slova „může strážník
použít“ vkládají slova „k vynucení povinnosti řidiče
vozidla setrvat na místě do příchodu policie23)
nebo“.
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meno m), které včetně poznámky pod čarou č. 10
zní:
„m) poskytuje nebo zajišťuje odbornou péči10) osobám s adiktologickou poruchou, které jsou ve
výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence,
10

) Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek.“.

Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno n).
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o návykových látkách
§ 51
V § 5 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve
znění zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 141/2009
Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 273/2013
Sb., písmeno h) zní:
„h) nabývat, a to i v zastoupení, na základě lékařem
vydaného receptu, nabývat na základě vybavení
poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona o léčivech, uchovávat a používat podle vydaného receptu nebo podle pokynu lékaře pro
vlastní potřebu fyzické osoby,“.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích

Poznámka pod čarou č. 23 zní:
§ 52
„23) § 118a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona
č. 411/2005 Sb.“.

ČÁST ŠESTÁ

V § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění zákona č. 354/2003
Sb., zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 457/2011
Sb., se slovo „státu“ nahrazuje slovy „nebo zabranými“.

Změna zákona o Vězeňské službě
a justiční stráži České republiky

ČÁST DEVÁTÁ

§ 50

Změna zákona o spotřebních daních

V § 2 odst. 1 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské
službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona
č. 436/2003 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona
č. 157/2013 Sb., se za písmeno l) vkládá nové pís-

§ 53
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve
znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004
Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004
Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005
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Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,
zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona
č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona
č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona
č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/
/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 315/
/2015 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 188/
/2016 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:
1. Část čtvrtá se včetně nadpisu a poznámek
pod čarou č. 36, 65a, 65b, 65c a 65d zrušuje.
2. V části deváté hlavě I se díl 4 včetně nadpisu
zrušuje.
3. V části deváté hlavě II se díl 7 včetně nadpisu
zrušuje.
4. V části deváté nadpisu hlavy III, nadpisu
§ 135zzc a nadpisu § 135zzd se slova „lihovin a“
zrušují.
5. V § 135zzc odstavec 1 zní:
„(1) Správní orgán uloží propadnutí neznačených tabákových výrobků, které zajistil v souvislosti
s porušením povinnosti při značení tabákových výrobků.“.
6. V § 135zzc odst. 2, § 135zzd a v § 135zze
odst. 3 a 4 se slova „lihovin nebo“ zrušují.
7. V nadpisu § 135zze se slova „lihovinách a“
zrušují.
8. V § 135zze odst. 1 až 3 a 5 se slova „lihoviny
nebo“ zrušují.
9. V § 135zzg odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).
10. V § 135zzg odst. 2 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
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11. V § 135zzg odst. 3 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
12. V § 135zzg odst. 3 se na konci písmene b)
čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
13. V § 135zzg odst. 4 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
14. V § 135zzg odst. 4 se na konci písmene b)
čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
§ 54
Přechodná ustanovení
(1) Řízení a postupy podle zákona č. 353/2003
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.
(2) Informování správce daně podle § 133
odst. 5 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za splnění povinnosti oznámit příležitostný
prodej lihovin podle tohoto zákona.
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o Státní zemědělské
a potravinářské inspekci
§ 55
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona
č. 321/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 120/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 291/2009 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona
č. 308/2013 Sb., zákona č. 138/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona
č. 243/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) až n) se označují jako písmena g) až m).
2. V § 3 odst. 3 písm. y) se na konci textu bodu 1 doplňuje slovo „nebo“ a bod 2 se zrušuje.
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Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.
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ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o Policii České republiky

§ 56
Přechodné ustanovení

§ 58

Kontrola podle zákona č. 146/2002 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona se dokončí podle zákona č. 146/2002 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 459/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 273/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona
č. 51/2016 Sb. a zákona č. 188/2016 Sb., se mění
takto:

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o léčivech
§ 57
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/
/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/
/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/
/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 250/
/2014 Sb., zákona č. 80/2015 Sb. a zákona č. 243/
/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 8 písm. a) se na konci textu bodu 2 slovo „anebo“ nahrazuje slovem „nebo“.
2. V § 5 odst. 8 písm. a) se na konci textu bodu 3 tečka nahrazuje slovem „ , anebo“ a doplňuje se
bod 4, který zní:
„4. vybavení pacienta podle § 8 odst. 1 potřebným množstvím individuálně připraveného
léčivého přípravku s obsahem návykové
látky40) poskytovatelem zdravotních služeb
v oboru psychiatrie, dětská a dorostová
psychiatrie, gerontopsychiatrie nebo v oboru návykové nemoci v rámci poskytování
léčby adiktologické poruchy, při níž pacient
užívá tento léčivý přípravek jako náhradu
za návykovou látku, která vyvolala jeho
adiktologickou poruchu,“.
3. V § 8 odst. 1 větě druhé se za slova „podle
§ 5 odst. 8 písm. a)“ vkládají slova „bodů 2 a 3“ a za
slova „způsob vybavení pacienta léčivými přípravky
při poskytování zdravotních služeb“ se vkládají
slova „podle § 5 odst. 8 písm. a) bodů 2 až 4“.

1. V § 41 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova „tabákové potřeby“ nahrazují slovy „kuřácké pomůcky“.
2. V § 67 odstavec 4 zní:
„(4) Odběr krve musí být proveden, požádá-li
o to osoba podezřelá z přestupku. Poskytovatele
zdravotních služeb a zdravotnické zařízení, kde má
být odběr krve proveden, určí policista, který rovněž
zajistí dopravu osoby do tohoto zařízení. Policista
následně zajistí provedení rozboru odebrané krve
poskytovatelem zdravotních služeb. Náklady spojené s dopravou osoby do zdravotnického zařízení,
odběrem krve a jejím následným rozborem hradí
osoba, která o něj požádala; pokud je touto osobou
osoba nezletilá, která není plně svéprávná, hradí tyto
náklady její zákonný zástupce.“.
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o zdravotních službách
§ 59
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012
Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,
zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona
č. 147/2016 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona
č. 192/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb. a zákona
č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 52 zní:
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„i) protialkoholní a protitoxikomanická záchytná
služba52) (dále jen „záchytná služba“).
52

) Zákon č. 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 2 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 53 zní:
„c) odborné lékařské vyšetření podle zákona
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek53).
53

) Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek.“.

3. V § 11 odst. 4 a 6, § 18 odst. 1 písm. a) bodě 4, § 18 odst. 2 písm. a) bodě 4, § 19 odst. 1
písm. b) a § 74 odst. 1 písm. d) se za slova „d)
až f)“ vkládají slova „a i)“.
4. Za § 11 se vkládají nové § 11a a 11b, které
včetně nadpisu znějí:
„Poskytování preventivní péče
mimo zdravotnické zařízení
§ 11a
(1) Mimo zdravotnické zařízení mohou být poskytovány zdravotní výkony v rámci preventivní
péče zaměřené na předcházení onemocnění a jeho
včasné rozpoznání, a to na základě povolení uděleného krajským úřadem.
(2) Povolení se udělí poskytovateli, který je
oprávněn poskytovat zdravotní služby, v jejichž
rámci budou zdravotní výkony podle odstavce 1 poskytovány mimo zdravotnické zařízení. Mimo zdravotnické zařízení lze poskytovat jen takové zdravotní výkony v rámci preventivní péče, jejichž poskytnutí není podmíněno technickým a věcným vybavením nutným k jejich provedení ve zdravotnickém zařízení.
(3) Povolení se uděluje na dobu nejdéle jednoho roku. O udělení povolení rozhoduje krajský
úřad, v jehož správním obvodu budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení.
(4) Povolení lze udělit jen na základě souhlasného závazného stanoviska krajské hygienické stanice, v jejímž správním obvodu budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení. Žádost poskytovatele o vydání závazného stanoviska
musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 5.
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V žádosti musí být dále uvedena hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření
infekčních onemocnění při činnostech podle věty
první.
(5) Žádost o udělení povolení kromě náležitostí
stanovených správním řádem obsahuje
a) identifikační údaje poskytovatele v rozsahu
uvedeném v rozhodnutí o udělení oprávnění
k poskytování zdravotních služeb,
b) vymezení činností, které budou poskytovány
mimo zdravotnické zařízení,
c) místo, kde budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení,
d) dobu, na kterou má být povolení uděleno, určenou konkrétním datem.
(6) Žadatel k žádosti o udělení povolení předloží
a) kopii rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud rozhodnutí
nevydal krajský úřad příslušný k udělení povolení,
b) závazné stanovisko krajské hygienické stanice.
(7) Rozhodnutí o udělení povolení kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje
údaje uvedené v odstavci 5. Krajský úřad zašle kopii
pravomocného rozhodnutí neprodleně krajské hygienické stanici, která vydala závazné stanovisko podle odstavce 4.
(8) Při poskytování zdravotních výkonů v rámci
preventivní péče mimo zdravotnické zařízení podle
odstavce 1 není poskytovatel povinen vést zdravotnickou dokumentaci.
§ 11b
(1) Povolení zaniká
a) zánikem oprávnění k poskytování zdravotních
služeb,
b) uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, nebo
c) odejmutím povolení rozhodnutím krajského
úřadu, který povolení vydal.
(2) Krajský úřad odejme povolení, jestliže poskytovatel
a) přestal splňovat některou z podmínek podle
§ 11a,
b) závažným způsobem nebo opakovaně porušil
povinnost vztahující se k poskytovaným zdravotním výkonům mimo zdravotnické zařízení
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stanovenou tímto zákonem nebo jiným právním
předpisem, nebo
c) poskytoval zdravotní výkony mimo zdravotnické zařízení v rozporu s povolením.
(3) Krajský úřad zašle kopii rozhodnutí o odejmutí povolení neprodleně krajské hygienické stanici, která vydala závazné stanovisko podle § 11a
odst. 4.
(4) Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí povolení nemá odkladný účinek.“.
5. V § 28 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Práva pacienta uvedená v odstavci 3
písm. c), e), i) a j) nemůže uplatnit pacient, kterému
je poskytována záchytná služba nebo který je povinen se podrobit odbornému lékařskému vyšetření
podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek. Tento pacient rovněž
nemůže při uplatňování práva podle odstavce 3
písm. h) odmítnout přítomnost příslušníka Policie
České republiky, příslušníka Vojenské policie,
strážníka obecní policie nebo příslušníka Vězeňské
služby České republiky (dále jen „Vězeňská
služba“), který na žádost poskytovatele poskytuje
součinnost při poskytování záchytné služby nebo
při vyšetření podle věty první.“.
6. V § 29 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
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12. V § 39 odst. 3 písmeno e) zní:
„e) každé použití omezovacího prostředku, včetně
důvodu jeho použití, bylo zaznamenáno do
zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.“.
13. V § 39 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Poskytovatel je povinen vést centrální evidenci použití omezovacích prostředků, která obsahuje souhrnné údaje o počtech případů použití omezovacích prostředků za kalendářní rok, a to pro
každý omezovací prostředek zvlášť; identifikační
údaje pacientů, u kterých byly omezovací prostředky použity, se v centrální evidenci neuvádějí.
Použití omezovacího prostředku se zaznamená do
centrální evidence nejpozději do 60 dnů ode dne jeho
použití.“.
14. V § 45 odst. 2 písm. h) se za slova „neodkladné péče“ vkládají slova „ , záchytné služby“.
15. V § 47 odst. 1 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „ ; traumatologický plán se nezpracovává pro poskytování záchytné služby“.
16. V příloze v bodě 7 se slova „§ 20 odst. 2
zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před
škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami“ nahrazují slovy
„zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek“.

„i) záchytnou službu.“.
7. V § 30 odst. 1 se slova „České republiky
(dále jen „Vězeňská služba“)“ zrušují.
8. V § 38 se na konci textu odstavce 7 doplňují
slova „ , a záchytnou službu“.
9. V § 39 odst. 1 písm. c) a § 47 odst. 1 písm. b)
a f) se na konci textu doplňují slova „ ; to neplatí
v případě poskytování záchytné služby“.
10. V § 39 odst. 2 se na konci písmene a) slovo
„a“ zrušuje.
11. V § 39 odst. 2 se na konci písmene b) tečka
nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno c), které
zní:
„c) poté, co byl neúspěšně použit mírnější postup,
než je použití omezovacích prostředků, s výjimkou případu, kdy použití mírnějšího postupu
by zjevně nevedlo k dosažení účelu podle písmene a), přičemž musí být zvolen nejméně
omezující prostředek odpovídající účelu jeho
použití.“.

§ 60
Přechodné ustanovení
Poskytovatel zdravotních služeb, který ke dni
předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona
byl oprávněn poskytovat zdravotní služby v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici podle
zákona č. 379/2005 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou
službu.
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o specifických
zdravotních službách
§ 61
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zá-
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kona č. 47/2013 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona
č. 205/2015 Sb., zákona č. 264/2016 Sb. a zákona
č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. Za hlavu VI se vkládá nová hlava VII, která
včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22 zní:
„H L A V A V I I
PROTIALKOHOLNÍ
A PROTITOXIKOMANICKÁ
ZÁCHYTNÁ SLUŽBA
§ 89a
Vymezení protialkoholní
a protitoxikomanické záchytné služby
(1) Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba (dále jen „záchytná služba“) je zdravotní službou poskytovanou osobě, která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje
své chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo
jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek.
(2) Záchytná služba se poskytuje v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici (dále
jen „záchytná stanice“). Záchytná stanice je zdravotnické zařízení.
(3) Záchytná služba zahrnuje vyšetření osoby
za účelem zjištění, zda její umístění do záchytné stanice není vyloučeno z důvodů uvedených v § 89b
odst. 2 písm. a), a pobyt v záchytné stanici, včetně
nezbytné péče směřující k zabránění ohrožení zdraví
bezprostředně souvisejícího s akutní intoxikací.
(4) Záchytnou službu zajišťuje na svém území
kraj v samostatné působnosti.
§ 89b
Umístění v záchytné stanici
(1) Osoba, která pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky nekontroluje své chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek
nebo veřejný pořádek a tuto hrozbu nelze odvrátit
jinak, je povinna se podrobit vyšetření a pobytu v záchytné stanici, včetně nezbytné péče směřující k zabránění ohrožení zdraví bezprostředně souvisejícího
s akutní intoxikací, po dobu nezbytně nutnou, avšak
kratší než 24 hodin.
(2) Do záchytné stanice nelze umístit osobu
a) ohroženou na životě selháním základních životních funkcí, v bezvědomí, s neošetřeným zraněním, s masivním krvácením nebo osobu jevící
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známky onemocnění bezprostředně vyžadující
péči, kterou nelze poskytnout v záchytné stanici, nebo
b) mladší 15 let.
(3) Osobu lze umístit do záchytné stanice pouze se souhlasem lékaře určeného poskytovatelem záchytné služby a za splnění podmínek podle odstavců 1 a 2.
(4) Pokud osoba, které je poskytována záchytná služba, bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu nebo poškozuje majetek poskytovatele
záchytné služby a poskytovatel záchytné služby
tomu nemůže zabránit vlastními silami, může tento
poskytovatel požádat o nezbytnou součinnost Policii České republiky, Vojenskou policii, jde-li o osobu
vyzvanou k orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření podle zákona o ochraně
zdraví před škodlivými účinky návykových látek22)
vojenským policistou, obecní policii a v případě osob
ve výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu
odnětí svobody Vězeňskou službu.
(5) Osobě umístěné v záchytné stanici poskytovatel záchytné služby doporučí odbornou péči.
§ 89c
Doprava do záchytné stanice
(1) Dopravu osoby do záchytné stanice zajistí
ten, kdo tuto osobu vyzval k orientačnímu vyšetření
nebo odbornému lékařskému vyšetření podle zákona
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
(2) Pokud osoba, která je do záchytné stanice
dopravována při poskytnutí zdravotnické záchranné
služby nebo zdravotnické dopravní služby, bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu nebo poškozuje majetek poskytovatele zdravotnické záchranné
služby nebo poskytovatele zdravotnické dopravní
služby a poskytovatel zdravotnické záchranné
služby nebo poskytovatel zdravotnické dopravní
služby nemůže tomu zabránit vlastními silami, může
tento poskytovatel požádat o nezbytnou součinnost
Policii České republiky, Vojenskou policii, jde-li
o osobu vyzvanou k orientačnímu vyšetření nebo
odbornému lékařskému vyšetření podle zákona
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek vojenským policistou, obecní policii
a v případě osob ve výkonu vazby, zabezpečovací
detence nebo trestu odnětí svobody Vězeňskou
službu.
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vykové látky, hradí náklady na tlumočení ten, kdo
nese náklady podle odstavce 2.

§ 89d
Oznamovací povinnost
(1) Vyšetření a pobyt osoby v záchytné stanici
oznamuje poskytovatel záchytné služby jejímu registrujícímu poskytovateli, je-li mu tento poskytovatel znám.
(2) Vyšetření a pobyt nezletilé osoby v záchytné
stanici oznamuje poskytovatel záchytné služby též
a) jejímu zákonnému zástupci, popřípadě jiné
osobě odpovědné za její výchovu, a
b) orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
(3) Jde-li o osobu s omezenou svéprávností,
oznamuje se její vyšetření a pobyt v záchytné stanici
též jejímu opatrovníkovi.
§ 89e
Úhrada nákladů za poskytnutou záchytnou
službu a za dopravu do záchytné stanice
(1) Prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné
návykové látky, hradí poskytovateli záchytné služby
náklady na poskytnutou záchytnou službu osoba,
které byla záchytná služba poskytnuta; tato osoba
hradí i náklady na dopravu do záchytné stanice
tomu, komu tyto náklady vznikly. Pokud byla záchytná služba poskytnuta nezletilé osobě, která není
plně svéprávná, hradí náklady její zákonný zástupce.
(2) Neprokáže-li se přítomnost alkoholu nebo
jiné návykové látky, hradí poskytovateli záchytné
služby náklady na poskytnutou záchytnou službu
Policie České republiky, Vojenská policie, obecní
policie, Vězeňská služba, zaměstnavatel, kontrolní
orgán nebo poskytovatel zdravotních služeb, v rámci
jejichž působnosti byla učiněna výzva k orientačnímu
vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před návykovými látkami. Kdo hradí náklady, nese též náklady na dopravu do záchytné stanice.
(3) Pokud je v souvislosti s poskytnutím záchytné služby nezbytné s osobou, které je záchytná
služba poskytována, komunikovat způsobem založeným na tlumočení druhou osobou a prokáže-li se
přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, hradí
náklady na tlumočení osoba, které byla záchytná
služba poskytnuta. Pokud byla záchytná služba poskytnuta nezletilé osobě, která není plně svéprávná,
hradí náklady na tlumočení její zákonný zástupce.
Neprokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné ná-

22

) § 21 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.“.

Dosavadní hlavy VII a VIII se označují jako hlavy VIII a IX.
2. Za § 92 se vkládá nový § 92a, který zní:
„§ 92a
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 89b odst. 1 se nepodrobí vyšetření,
pobytu nebo nezbytné péči v záchytné stanici.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit
pokutu do 10 000 Kč.
(3) Přestupek podle odstavce 1 projednává obec
v přenesené působnosti. V blokovém řízení může
přestupek projednat též orgán Policie České republiky nebo obecní policie.
(4) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil. Příjem
z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena
činnost orgánu, který pokutu uložil.“.
§ 62
Přechodná ustanovení
(1) Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice zřízená podle zákona č. 379/2005
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, se považuje za protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici podle zákona
č. 373/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
(2) Doprava do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice a ošetření a pobyt v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici podle
zákona č. 379/2005 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se uhradí podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST PATNÁCTÁ
ÚČINNOST
§ 63
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. května
2017.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029,
KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45;
Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány
jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku
vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

