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Cena Kč 98,–

O B S A H:
128. Z á k o n o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk
Ruské federace
129. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony
130. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb.,
o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
131. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
132. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
133. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné
výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
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128
ZÁKON
ze dne 11. května 2022
o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

vací období, ve kterém bylo bezúplatné plnění poskytnuto.

§1

§2

Opatření v oblasti odpočtu bezúplatného plnění
od základu daně

Opatření v oblasti osvobození od daně z příjmů

(1) Za zdaňovací období roku 2022 lze podle
§ 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů od základu
daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu
nejvýše 30 % ze základu daně.
(2) Za zdaňovací období skončená v období od
1. března 2022 do 28. února 2023 lze podle § 20
odst. 8 zákona o daních z příjmů od základu daně
sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše
30 % ze základu daně sníženého podle § 34 zákona
o daních z příjmů.
(3) Ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů se použijí i na bezúplatné
plnění poskytnuté v roce 2022
a) za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny,
pokud příjemce bezúplatného plnění splňuje
podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění, nebo
b) Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo
právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem
nebo bydlištěm na území Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného
plnění splňují podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného
plnění.
(4) Ustanovení § 15 odst. 9 zákona o daních
z příjmů se použije i v případě, jde-li o snížení základu daně o hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého v roce 2022 poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem Ukrajiny.
(5) Odstavce 3 a 4 lze použít pouze pro zdaňo-

(1) Od daně z příjmů se osvobozuje
a) příjem zaměstnance podle zákona o daních
z příjmů ve formě poskytnutého ubytování ve
zdaňovacím období roku 2022, je-li poskytnuto
zaměstnavatelem podle zákona o daních z příjmů tomuto zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi s bydlištěm na území Ukrajiny z důvodu, že tento rodinný příslušník opustil Ukrajinu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na
jejím území vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, a
b) bezúplatný příjem poskytnutý v roce 2022 za
účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny.
(2) Odstavec 1 lze použít pouze pro zdaňovací
období, ve kterém bylo plnění poskytnuto.
§3
Opatření v oblasti daňových výdajů
(1) Výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle zákona o daních z příjmů je výdaj na bezúplatné nepeněžité
plnění poskytnuté v roce 2022 na pomoc Ukrajině,
jejím územně správním celkům nebo právnickým
nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm
na území Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk
Ruské federace na účely, pro které lze od základu
daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění.
(2) Odstavec 1 lze použít pouze pro zdaňovací
období, ve kterém byl výdaj vynaložen.
(3) Pokud poplatník daně z příjmů výdaj podle
odstavce 1 uplatní jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, nelze
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související bezúplatné nepeněžité plnění uplatnit
jako nezdanitelnou část základu daně ani jako položku snižující základ daně.

címu dni nabytí účinnosti tohoto zákona, hledí se
na to jako na upuštění od vybrání správního poplatku na základě zmocnění podle odstavce 1.

§4

(3) Správní úřad se zmocňuje k vrácení správního poplatku dotčenému poplatníkovi vybraného
v období ode dne 24. února 2022 do dne bezprostředně předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto
zákona. V takovém případě správní úřad vrátí
správní poplatek v plné výši na žádost dotčeného
poplatníka. Ustanovení § 7 odst. 3 a 5 zákona
o správních poplatcích se použijí obdobně.

Opatření v oblasti správních poplatků
(1) Orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických
osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní
správy, které vyměřují nebo vybírají správní poplatky podle zákona o správních poplatcích (dále
jen „správní úřad“), se zmocňují k upuštění od vybrání správního poplatku od fyzické osoby, která
vstupuje nebo pobývá na území České republiky
v návaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace (dále jen
„dotčený poplatník“). Toto zmocnění se vztahuje na
správní poplatek, u kterého vznikla poplatková povinnost do 31. března 2023.
(2) Pokud správní úřad nevybral správní poplatek od dotčeného poplatníka v období ode dne
24. února 2022 do dne bezprostředně předcházejí-

(4) Správní úřad zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup, že využívá
zmocnění podle odstavce 1 nebo 3, s uvedením
správních poplatků, od jejichž vybrání upouští.
§5
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.
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129
ZÁKON
ze dne 11. května 2022,
kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o platebním styku
Čl. I
Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve
znění zákona č. 5/2019 Sb., zákona č. 298/2021 Sb.
a zákona č. 353/2021 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:
„2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/
/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa
v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009,
v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751
ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za
karetní platební transakce.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/
/1230 ze dne 14. července 2021 o přeshraničních platbách
v Unii (kodifikované znění).“.

2. V § 2 odst. 3 se na konci textu písmene i)
doplňují slova „ ; nejde-li o provádění platební transakce, den, který není sobotou, nedělí nebo svátkem“.

„(3) Žádost o udělení povolení k činnosti platební instituce může za právnickou osobu, která dosud nevznikla, podat a v řízení o této žádosti činit
úkony ten, kdo byl zakladatelským právním jednáním určen jako statutární orgán. Česká národní
banka udělí této právnické osobě povolení k činnosti
platební instituce, lze-li důvodně předpokládat, že
bude splňovat podmínky podle odstavce 1 v den
svého vzniku. Nevznikne-li právnická osoba do
6 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o udělení povolení k činnosti platební instituce nabylo právní moci,
hledí se na toto povolení, jako by nebylo uděleno.“.
7. V § 10 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
8. V § 22 odst. 1 písm. b) se za slova „příjemci
nebo“ vkládají slova „v rámci provedení platební
transakce“.
9. V § 35 se za slovo „pobočky“ vkládají slova
„nebo pověřeného zástupce“.
10. V § 36 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Dozví-li se Česká národní banka o změně
údajů podle odstavce 1, sdělí to orgánu dohledu hostitelského členského státu.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

3. V § 2 odst. 3 písm. n) se slovo „podvodu“
nahrazuje slovy „podvodnému jednání“.

11. V § 36 odst. 4 se slova „a 2“ nahrazují slovy
„až 3“ a odkaz na poznámku pod čarou č. 1 se nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 10.

4. V § 3 odst. 2 větě druhé se text „§ 254
odst. 3“ nahrazuje textem „§ 254a“.

Poznámka pod čarou č. 10 zní:

5. V § 3 odst. 3 písm. e) bodu 1 se slova „digitální obsah nebo“ zrušují a za slovo „služby“ se
vkládají slova „nebo zboží nebo služby, které jsou
vytvořeny a dodány v digitální podobě, jejichž použití nebo spotřeba jsou omezeny na technické zařízení a jejichž součástí není použití nebo spotřeba
fyzického zboží nebo služeb“.

„10) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/
/2055 ze dne 23. června 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366,
pokud jde o regulační technické normy v oblasti spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány,
které se týkají uplatnění práva na usazování a volného
pohybu služeb platebních institucí.“.

6. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:

12. V § 39 odst. 2, § 56 odst. 2 a v § 97 odst. 2
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se odkaz na poznámku pod čarou č. 1 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 10.
13. V § 42 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Žádost o udělení povolení k činnosti
správce informací o platebním účtu může za právnickou osobu, která dosud nevznikla, podat a v řízení
o této žádosti činit úkony ten, kdo byl zakladatelským právním jednáním určen jako statutární orgán.
Česká národní banka udělí této právnické osobě povolení k činnosti správce informací o platebním účtu,
lze-li důvodně předpokládat, že bude splňovat podmínky podle odstavce 1 v den svého vzniku. Nevznikne-li právnická osoba do 6 měsíců ode dne,
kdy rozhodnutí o udělení povolení k činnosti
správce informací o platebním účtu nabylo právní
moci, hledí se na toto povolení, jako by nebylo uděleno.“.
14. V § 43 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
15. V § 48 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slovo „platbním“ nahrazuje slovem „platebním“.
16. V § 53 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Dozví-li se Česká národní banka o změně
údajů podle odstavce 1, sdělí to orgánu dohledu hostitelského členského státu.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
17. V § 53 odst. 4 se slova „a 2“ nahrazují slovy
„až 3“ a odkaz na poznámku pod čarou č. 1 se nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 10.
18.
vkládají
a které“
davatelé

V § 58 odst. 2 větě druhé se za slovo „které“
slova „se netýkají elektronických peněz
a za slovo „provedli“ se vkládají slova „vyelektronických peněz malého rozsahu a“.
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středků, které mu uživatelé svěřili k provedení
platební transakce,
d) který má zaveden systém řízení bezpečnostních
a provozních rizik,
e) který má zaveden systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem upravujícím opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu a
f) který je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i vedoucí osoby žadatele
a osoby, které na něm mají kvalifikovanou
účast.
(2) Žádost o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu může za
právnickou osobu, která dosud nevznikla, podat
a v řízení o této žádosti činit úkony ten, kdo byl
zakladatelským právním jednáním určen jako statutární orgán. Česká národní banka udělí této právnické osobě povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, lze-li důvodně
předpokládat, že bude splňovat podmínky podle odstavce 1 v den svého vzniku. Nevznikne-li právnická
osoba do 6 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o udělení
povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb
malého rozsahu nabylo právní moci, hledí se na toto
povolení, jako by nebylo uděleno.“.
20. V § 59 odst. 3 písm. c) se slova „písm. a)
až f)“ zrušují.
21. V § 59 odst. 4 se slova „a systém vyřizování
stížností a reklamací uživatelů“ zrušují.
22. V § 62 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.
23. Za § 65 se vkládá nový § 65a, který zní:

19. V § 59 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu žadateli,
a) který má sídlo i skutečné sídlo v České republice nebo sídlo i skutečné sídlo v členském státě,
ve kterém skutečně podniká, a pobočku v České
republice,
b) jehož obchodní plán je podložen reálnými ekonomickými propočty a je v souladu s podmínkami stanovenými v § 58 odst. 2,
c) který zabezpečuje ochranu peněžních pro-

„§ 65a
(1) Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu uplatňuje systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů.
(2) Prováděcí právní předpis stanoví způsob
plnění požadavků na systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů podle odstavce 1.“.
24. V § 68 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Žádost o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz může za právnickou
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osobu, která dosud nevznikla, podat a v řízení o této
žádosti činit úkony ten, kdo byl zakladatelským
právním jednáním určen jako statutární orgán. Česká
národní banka udělí této právnické osobě povolení
k činnosti instituce elektronických peněz, lze-li důvodně předpokládat, že bude splňovat podmínky
podle odstavce 1 v den svého vzniku. Nevznikne-li
právnická osoba do 6 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz nabylo právní moci, hledí se na toto
povolení, jako by nebylo uděleno.“.
25. V § 69 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
26. V § 75 odst. 3 písm. d) se za slovo „peněz“
vkládá čárka.
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vedli“ vkládají slova „poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu a“.
36. V § 100 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu žadateli,
a) který je právnickou osobou,
b) který má sídlo i skutečné sídlo v České republice nebo sídlo i skutečné sídlo v členském státě,
ve kterém skutečně podniká, a pobočku v České
republice,
c) jehož obchodní plán je podložen reálnými ekonomickými propočty a je v souladu s podmínkami stanovenými v § 99 odst. 2 a 3,

27. V § 80 odst. 1 písm. b) se za slova „příjemci
nebo“ vkládají slova „v rámci provedení platební
transakce“.

d) který má zaveden systém řízení bezpečnostních
a provozních rizik,

28. V § 91 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 91
odst. 1 písm. b), § 92 odst. 1 větě první a v § 93
odst. 1 se za slova „služeb nebo“ vkládají slova „vydávání anebo“.

e) který zabezpečuje ochranu peněžních prostředků, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které mu byly svěřeny
k provedení platební transakce,

29. V § 92 odst. 4 se za slovo „na“ vkládají
slova „vydávání anebo“.

f) který má zaveden systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem upravujícím opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu a

30. V § 92 odst. 5 se za slovo „nebo“ vkládají
slova „vydávání anebo“.
31. V § 93a se za slovo „pobočky“ vkládají
slova „nebo pověřeného zástupce“ a za slova „souhlasu na“ se vkládají slova „vydávání anebo“.
32. V § 94 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Dozví-li se Česká národní banka o změně
údajů podle odstavce 1, sdělí to orgánu dohledu hostitelského členského státu.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
33. V § 94 odst. 4 se slova „a 2“ nahrazují slovy
„až 3“ a odkaz na poznámku pod čarou č. 1 se nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 10.
34. V § 99 odst. 2 se za větu první vkládá věta
„Je-li vydavatel elektronických peněz malého rozsahu členem skupiny, započítávají se do této částky
i elektronické peníze, které vydali ostatní vydavatelé
elektronických peněz malého rozsahu, kteří jsou
členy téže skupiny.“.
35. V § 99 odst. 3 větě druhé se za slovo „pro-

g) který je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i vedoucí osoby žadatele
a osoby, které na něm mají kvalifikovanou
účast.
(2) Žádost o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu může za
právnickou osobu, která dosud nevznikla, podat
a v řízení o této žádosti činit úkony ten, kdo byl
zakladatelským právním jednáním určen jako statutární orgán. Česká národní banka udělí této právnické osobě povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, lze-li důvodně
předpokládat, že bude splňovat podmínky podle odstavce 1 v den svého vzniku. Nevznikne-li právnická
osoba do 6 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o udělení
povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz
malého rozsahu nabylo právní moci, hledí se na toto
povolení, jako by nebylo uděleno.“.
37. V § 100 odst. 4 se slova „a systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů“ zrušují.
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38. V § 103 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.
39. V § 105 větě první se za text „c)“ vkládají
slova „a e)“.
40. Za § 106 se vkládá nový § 106a, který zní:
„§ 106a
(1) Vydavatel elektronických peněz malého
rozsahu uplatňuje systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů.
(2) Prováděcí právní předpis stanoví způsob
plnění požadavků na systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů podle odstavce 1.“.
41. V § 109 odstavec 2 zní:
„(2) Odmítne-li účastník platebního systému
s neodvolatelností zúčtování uzavřít s osobou oprávněnou poskytovat platební služby smlouvu podle
odstavce 1, sdělí jí důvody tohoto odmítnutí. Účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování
nesdělí osobě oprávněné poskytovat platební služby
důvody odmítnutí, jestliže by sdělením důvodů porušil ustanovení zákona upravujícího opatření proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo jiného právního předpisu.“.
42. V § 112 odst. 2 písm. a) se za slovo „číslo“
vkládá slovo „osoby“.
43. V § 118 odst. 2 písm. d) se slovo „sytému“
nahrazuje slovem „systému“.
44. V § 118 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Žádost o udělení povolení k provozování
platebního systému s neodvolatelností zúčtování
může za právnickou osobu, která dosud nevznikla,
podat a v řízení o této žádosti činit úkony ten, kdo
byl zakladatelským právním jednáním určen jako
statutární orgán. Česká národní banka udělí této
právnické osobě povolení k provozování platebního
systému s neodvolatelností zúčtování, lze-li důvodně
předpokládat, že bude splňovat podmínky podle odstavce 1 v den svého vzniku. Nevznikne-li právnická
osoba do 6 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o udělení
povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování nabylo právní moci, hledí se
na toto povolení, jako by nebylo uděleno.“.
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Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.
45. V § 122 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) jménu účastníků platebního systému s neodvolatelností zúčtování, o jejich sídle, o jejich identifikačním čísle osoby, bylo-li přiděleno,
a o změně těchto údajů a v případě fyzických
osob o datu a místě jejich narození a“.
46. V části třetí hlavě II se v nadpisu dílu 5 slova
„orgánů veřejné moci“ zrušují.
47. V nadpisu § 125 se slova „soudu a jiného
orgánu veřejné moci“ nahrazují slovy „provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování“.
48. V § 125 se za slovo „zúčtování“ vkládají
slova „nebo účastník zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, který má sídlo
v České republice,“ a slova „v rámci insolvenčního
řízení“ se nahrazují slovy „podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení“.
49. V § 126 odst. 4 a 5 se slova „podle § 125“
nahrazují slovy „o rozhodnutí nebo jiném zásahu
orgánu veřejné moci podle § 115 odst. 2“.
50. V § 129 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Poskytovatel a uživatel se v případě platebních prostředků pro drobné platby mohou dohodnout, že plátce nemůže odvolat platební příkaz poté,
co jej plátce předal příjemci.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
51. V § 131 odst. 1 se slovo „poskytovatelem“
nahrazuje slovy „třetími osobami“.
52. V § 131 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Při posuzování, zda poskytovatel uživateli
informaci podle této hlavy poskytl nebo zpřístupnil,
nese důkazní břemeno poskytovatel.“.
53. V § 136 odst. 1 písm. b) se za slova „použity, nebo“ vkládají slova „v případě použití referenční úrokové sazby či referenčního směnného
kurzu“.
54. V § 152 odst. 5 a v § 154 odst. 2 se text
„ , 2“ zrušuje.
55. V § 160 odst. 3 větě druhé se za slovo „pří-
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kaz“ vkládají slova „ , nejde-li o platební příkaz podle § 158 odst. 2,“.

62. V § 205 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „a“ zrušuje.

56. V § 160 se na konci odstavce 4 doplňuje
věta „V případě trvalého příkazu to platí pouze pro
první platební transakci.“.

63. V § 205 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno d), které
zní:

57. V § 161 odst. 3 písm. c) a v § 191 odst. 3
písm. c) se slovo „svojit“ nahrazuje slovem „svoji“.

„d) informuje uživatele o jeho právech podle čl. 5
odst. 3 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/20122), bude-li podle
odstavce 4 provádět odchozí inkasa v měně
euro.“.

58. § 171 včetně nadpisu zní:
„§ 171
Lhůta pro provedení platební transakce v rámci
jednoho poskytovatele
Ustanovení § 169 se nepoužije v případě platební transakce v rámci téhož poskytovatele na
území České republiky. V tomto případě musí být
částka platební transakce připsána na platební účet
příjemce, nebo nevede-li poskytovatel příjemci platební účet, dána příjemci k dispozici neprodleně po
přijetí platebního příkazu. Zahrnuje-li taková platební transakce směnu měn jinou než mezi měnami
členských států, mohou se plátce a jeho poskytovatel
dohodnout na lhůtě o 1 pracovní den delší.“.
59. V § 182 odst. 3 písm. c) se slova „porušil
povinnost požadovat“ nahrazují slovem „nepožadoval“ a na konci textu písmene se doplňují slova
„v případech podle § 223 odst. 1 nebo 6“.
60. V § 199 odst. 3 se odkaz na poznámku pod
čarou č. 1 nahrazuje odkazem na poznámku pod
čarou č. 11.
Poznámka pod čarou č. 11 zní:
„11) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/34 ze dne 28. září
2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardizovaný formát sdělení informací o poplatcích a jeho společný symbol podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU.“.

61. V § 201 se na konci textu odstavce 4 doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 12.
Poznámka pod čarou č. 12 zní:
„12) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/33 ze dne 28. září
2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardizovaný formát výpisu poplatků a jeho
společný symbol podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU.“.

64. V § 210 odst. 1 písm. a) se za slovo „měně“
vkládají slova „a které umožňují majiteli základního
platebního účtu čerpat služby podle § 212“.
65. V § 215 odst. 1 se na konci písmene c) slovo
„nebo“ zrušuje.
66. V § 215 odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka
nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e),
které zní:
„e) poruší podstatným způsobem smlouvu o základním platebním účtu.“.
67. V § 215 odst. 3 se na konci písmene b) slovo
„ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
68. V § 215 odst. 5 se slova „nebo c)“ zrušují.
69. V § 216 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a srozumitelně mu vysvětlí povahu
nabízeného základního platebního účtu a postup při
jeho zřízení“.
70. Na konci nadpisu § 222 se doplňují slova
„a podvodných jednání“.
71. V § 222 odstavec 1 zní:
„(1) Osoba oprávněná poskytovat platební
služby informuje
a) orgán dohledu domovského členského státu
o bezpečnostních a provozních rizicích, kterým
je v souvislosti s poskytováním platebních služeb vystavena, a o opatřeních ke zmírnění
těchto rizik, včetně kontrolních mechanismů
zavedených v návaznosti na tato rizika, a
b) Českou národní banku o podvodných jednáních, která v oblasti platebního styku zaznamenala při poskytování platebních služeb v České
republice.“.
72. V § 222 odst. 2 se slovo „podvodech“ nahrazuje slovy „podvodných jednáních“.
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73. V § 222 odst. 3 se za slovo „informací“
vkládají slova „České národní bance“.

81. V § 228 odst. 1 písm. h) se za text „§ 88
odst. 1,“ vkládá text „§ 93 odst. 1,“.

74. V § 223 odst. 1 písm. c) se slovo „podvodu“
nahrazuje slovy „podvodného jednání“.

82. V § 228 odst. 2 se vkládá nové písmeno a),
které zní:

75. V § 223 odst. 5 a 6 se odkaz na poznámku
pod čarou č. 1 nahrazuje odkazem na poznámku pod
čarou č. 13.

„a) neuplatňuje systém řízení bezpečnostních a provozních rizik podle § 100 odst. 1 písm. d),“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:
13

„ ) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389
ze dne 27. listopadu 2017, kterým se doplňuje směrnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud
jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace.“.

76. V § 226 odst. 2 se vkládá nové písmeno a),
které zní:
„a) neuplatňuje systém řízení bezpečnostních a provozních rizik podle § 59 odst. 1 písm. d),“.
Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena b) až e).
77. V § 226 odst. 2 písm. d) se slovo „nebo“
zrušuje.
78. V § 226 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které
zní:
„f) neuplatňuje systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů podle § 65a odst. 1.“.
79. V § 226 odst. 3 písm. a) se slova „ , které jí
byly svěřeny k provedení platební transakce,“ zrušují.
80. V § 226 odstavec 4 zní:
„(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. f),
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo g), odstavce 2 písm. a),
b), d) nebo e) nebo odstavce 3 písm. b) nebo c),
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d) nebo f), nebo
d) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. c) nebo odstavce 3 písm. a).“.

Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) až f).
83. V § 228 odst. 2 písm. e) se slovo „ , nebo“
nahrazuje čárkou.
84. V § 228 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno g), které
zní:
„g) neuplatňuje systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů podle § 106a odst. 1.“.
85. V § 228 odst. 3 písm. a) se slova „ , proti
jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo
které jim byly svěřeny k provedení platební transakce,“ zrušují.
86. V § 228 odstavec 4 zní:
„(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. g),
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo h), odstavce 2 písm. a),
b), d) nebo e), nebo odstavce 3 písm. b) nebo c),
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e) nebo g) nebo odstavce 2
písm. f), nebo
d) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. c) nebo odstavce 3 písm. a).“.
87. V § 229 odst. 1 se slovo „uživateli“ nahrazuje slovem „účastníkovi“.
88. V § 230 odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „nebo 4“.
89. V § 230 odst. 3 písm. b) se slovo „odmínutí“ nahrazuje slovem „odmítnutí“.
90. V § 231 odst. 1 písm. a) se slovo „poruší“
nahrazuje slovem „nesplní“ a za text „§ 152 odst. 2,“
se vkládá text „§ 159 odst. 2,“.
91. V § 231 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
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Dosavadní písmena d) až u) se označují jako písmena c) až t).
92. V § 231 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až t) se označují jako písmena d) až s).
93. V § 231 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmena m) až s) se označují jako písmena l) až r).
94. V § 231 odstavec 6 zní:
„(6) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. o),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), f) nebo i), odstavce 2 nebo 3,
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), g), h), j) až n) nebo p) až r),
nebo
d) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až e), odstavce 4 nebo 5.“.
95. V § 233 odst. 1 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.
96. Za § 233 se vkládá nový § 233a, který
včetně nadpisu zní:
„§ 233a
Přestupky poskytovatele služby
dynamické směny měn
(1) Poskytovatel služby dynamické směny měn
se dopustí přestupku tím, že
a) neuchovává dokumenty nebo záznamy podle
§ 31,
b) neoznámí změnu údajů podle § 254f odst. 1,
c) neuplatňuje systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů podle § 254h odst. 1, nebo
d) nesplní informační povinnost podle § 254h
odst. 3.

Částka 64

„e) poskytuje službu směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena plátci prostřednictvím bankomatu, aniž je k tomu oprávněn.“.
99. V § 234 odst. 2 písm. b) se slova „písm. b)
až i)“ zrušují.
100. V § 234 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Příjemce se dopustí přestupku tím, že požaduje úplatu za použití platebního prostředku v rozporu s § 254 odst. 2 písm. a).
(5) Banka, zahraniční banka vykonávající činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky nebo spořitelní a úvěrní družstvo se dopustí
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 255 odst. 1 nebo 3 neuzavře
smlouvu o platebním účtu, vypoví závazek ze
smlouvy o platebním účtu nebo od této
smlouvy odstoupí, nebo
b) nesplní oznamovací povinnost podle § 255
odst. 2.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.
101. V § 234 odstavec 6 zní:
„(6) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4,
c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d), odstavce 2 písm. c)
nebo odstavce 5 písm. b),
d) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo e), odstavce 2 písm. a)
nebo b) nebo odstavce 5 písm. a), nebo
e) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a).“.
102. V § 235 odstavec 1 zní:
„(1) Poskytovatel se dopustí přestupku tím, že

97. V § 234 odst. 1 písm. c) se slovo „ , nebo“
nahrazuje čárkou.

a) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 odst. 1 nebo 2, čl. 4
odst. 1, čl. 5 odst. 1, 2, 3, 6, 7 nebo 8 nebo čl. 8
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 260/2012,

98. V § 234 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které
zní:

b) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 8 odst. 2 věty druhé,
čl. 8 odst. 6 věty první, čl. 9, čl. 10 odst. 1

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit
pokutu do 5 000 000 Kč.“.
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nebo 5, čl. 11 nebo čl. 12 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751,

poskytovatelem služby dynamické směny
měn,“.

c) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 odst. 1 nebo čl. 4
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/751,

105. V § 237 odst. 1 písm. a) se slova „a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu“ nahrazují slovy „ , vydavatele elektronických peněz malého rozsahu a poskytovatele služby dynamické
směny měn“.

d) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/
/1230,
e) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 6 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/
/1230, nebo
f) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 5 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2021/1230.“.
103. V § 235 odstavce 7 a 8 znějí:
„(7) Přestupku se dopustí ten, kdo nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů
podle
a) čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 260/2012, nebo
b) čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2021/1230.
(8) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6
nebo odstavce 7 písm. a),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo e), odstavce 2 nebo 3,

106. V § 237 odst. 1 písm. b) se slova „zúčtování a“ nahrazují slovem „zúčtování,“.
107. V § 237 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno d), které
zní:
„d) osoby oprávněné poskytovat platební služby
stanovených tímto zákonem.“.
108. V § 237 odst. 2 úvodní části ustanovení se
za text „c)“ vkládají slova „a d)“.
109. V § 237 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Dozor nad dodržováním povinností provozovatelů srovnávacích stránek, s výjimkou osob
podle § 5, provádí Česká obchodní inspekce.“.
110. V § 238 odstavec 1 zní:
„(1) Příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího přeshraniční platby v Evropské unii2) je
a) Česká obchodní inspekce pro účel zajištění dodržování povinností osob poskytujících služby
směny měn v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb podle čl. 4 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2021/1230, s výjimkou
povinností osob uvedených v § 5 a poskytovatelů služby dynamické směny měn,

c) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo f), odstavce 4 nebo 5
nebo odstavce 7 písm. b), nebo

b) Česká národní banka pro účel zajištění dodržování povinností ostatních osob.“.

d) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d).“.

111. V § 240 a v § 272 odst. 2 se slova „podle
podle“ nahrazují slovem „podle“.

104. V § 236 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) Česká obchodní inspekce, jde-li o přestupky
podle

112. V § 244 odst. 1 písm. b) se slova „opakovaně nebo“ zrušují.
113. V § 244 odst. 2 písmena g) až i) znějí:

1. § 234 odst. 4, § 235 odst. 6 a § 235 odst. 7
písm. a),

„g) platební instituce neposkytovala platební služby
po dobu delší než 6 měsíců,

2. § 234 odst. 3, s výjimkou přestupků spáchaných osobami uvedenými v § 5, a

h) instituce elektronických peněz nevydávala elektronické peníze ani neposkytovala platební
služby týkající se elektronických peněz po dobu
delší než 6 měsíců,

3. § 235 odst. 7 písm. b), s výjimkou přestupků
spáchaných osobami uvedenými v § 5 nebo
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i) správce informací o platebním účtu neposkytoval službu informování o platebním účtu po
dobu delší než 6 měsíců,“.
114. V § 244 odst. 2 se doplňují písmena j) až l),
která znějí:
„j) poskytovatel platebních služeb malého rozsahu
neposkytoval platební služby v České republice
po dobu delší než 6 měsíců,
k) vydavatel elektronických peněz malého rozsahu
nevydával elektronické peníze ani neposkytoval
platební služby týkající se elektronických peněz
v České republice po dobu delší než 6 měsíců,
nebo
l) osoba, jíž bylo povolení uděleno, opakovaně
porušila povinnost stanovenou tímto zákonem
nebo jiným právním předpisem upravujícím postup při výkonu činností, které lze vykonávat na
základě uděleného povolení.“.
115. V § 247 odstavec 1 zní:
„(1) Česká národní banka poskytovateli nebo
vydavateli, jemuž byl udělen souhlas k poskytování
platebních služeb nebo vydávání anebo distribuci
elektronických peněz v hostitelském členském státě
prostřednictvím pověřeného zástupce nebo pobočky, odejme tento souhlas, jestliže o to poskytovatel nebo vydavatel, jemuž byl souhlas udělen, nebo
pověřený zástupce požádá.“.
116. V § 247 odst. 2 úvodní části ustanovení se
za slovo „služeb“ vkládají slova „nebo vydávání
anebo distribuci elektronických peněz“.
117. V § 249 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) poskytovatelů služby dynamické směny měn.“.
118. V § 250 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Vyhoví-li Česká národní banka žádosti
o udělení povolení k činnosti platební instituce,
správce informací o platebním účtu, poskytovatele
platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, provozovatele platebního systému
s neodvolatelností zúčtování nebo poskytovatele
služby dynamické směny měn podané podle § 9
odst. 3, § 42 odst. 3, § 59 odst. 2, § 68 odst. 3,
§ 100 odst. 2, § 118 odst. 3 nebo § 254d odst. 2,
uvede v seznamu podle § 249 odst. 1 údaj o tom,
že právnická osoba dosud nevznikla. Tento údaj

Částka 64

Česká národní banka ze seznamu vymaže bez zbytečného odkladu po vzniku právnické osoby.“.
119. V § 251 se za text „15 odst.“ vkládají slova „4 a“ a na konci textu paragrafu se doplňují odkazy na poznámky pod čarou č. 14 a 15.
Poznámky pod čarou č. 14 a 15 znějí:
„14) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/410 ze dne
29. listopadu 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podrobnosti a strukturu informací, jež mají v oblasti platebních služeb příslušné
orgány oznamovat Evropskému orgánu pro bankovnictví podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/2366.
15

) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/411
ze dne 29. listopadu 2018, kterým se doplňuje směrnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud
jde o regulační technické normy, které stanoví technické
požadavky na vytvoření, provozování a údržbu elektronického centrálního rejstříku v oblasti platebních služeb
a na přístup k informacím v něm obsaženým.“.

120. V § 254 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
121. Za § 254 se vkládají nové § 254a až 254h,
které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17
znějí:
„Služba dynamické směny měn
§ 254a
(1) Nabízí-li před zahájením platební transakce
příjemce nebo jiná osoba prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování
služeb plátci směnu měn, informuje ten, kdo tuto
službu nabízí, plátce před zahájením platební transakce o úplatě a o směnném kurzu, který má být při
směně měn použit, jinak mu nenáleží úplata ani rozdíl mezi zaplacenou částkou a částkou, kterou by
plátce zaplatil při použití posledního dostupného referenčního směnného kurzu Evropské centrální
banky.
(2) Způsob informování o úplatě podle odstavce 1 stanoví přímo použitelný předpis Evropské
unie upravující přeshraniční platby v Unii17).
§ 254b
Poskytovat službu směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena plátci prostřed-
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nictvím bankomatu, jako podnikání mohou pouze
osoby podle § 5 a poskytovatel služby dynamické
směny měn.
§ 254c
Poskytovatel služby dynamické směny měn je
ten, kdo je oprávněn poskytovat službu směny měn,
která je před zahájením platební transakce nabízena
plátci prostřednictvím bankomatu, na základě povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické
směny měn, které mu udělila Česká národní banka.
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měn. Rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje. Rozhodnutí nabývá právní moci okamžikem zápisu žadatele do seznamu poskytovatelů
služby dynamické směny měn. O zápisu do seznamu
Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje žadatele.
(3) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek pro udělení povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické
směny měn, její formáty a další technické náležitosti
stanoví prováděcí právní předpis.

§ 254d

§ 254f

(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn
žadateli,

(1) Poskytovatel služby dynamické směny měn
oznámí bez zbytečného odkladu České národní
bance změnu údajů uvedených v žádosti o udělení
povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické
směny měn nebo v jejích přílohách, na jejichž základě bylo povolení k činnosti uděleno.

a) který má sídlo i skutečné sídlo v České republice nebo sídlo i skutečné sídlo v členském státě,
ve kterém skutečně podniká, a pobočku v České
republice a
b) který je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i vedoucí osoby žadatele
a osoby, které na něm mají kvalifikovanou
účast.
(2) Žádost o udělení povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn může za
právnickou osobu, která dosud nevznikla, podat
a v řízení o této žádosti činit úkony ten, kdo byl
zakladatelským právním jednáním určen jako statutární orgán. Česká národní banka udělí této právnické osobě povolení k činnosti poskytovatele
služby dynamické směny měn, lze-li důvodně předpokládat, že bude splňovat podmínky podle odstavce 1 v den svého vzniku.
§ 254e
(1) Žádost o udělení povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn lze podat
pouze elektronicky. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek pro udělení povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn. K žádosti
se připojí doklady osvědčující splnění těchto podmínek.
(2) Vyhoví-li Česká národní banka žádosti podle odstavce 1 v plném rozsahu, zapíše žadatele do
seznamu poskytovatelů služby dynamické směny

(2) Oznámení podle odstavce 1 lze podat pouze elektronicky. Podrobnosti náležitostí oznámení,
včetně příloh obsahujících doklady osvědčující skutečnosti v oznámení obsažené, jeho formáty a další
technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
§ 254g
Povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn zaniká dnem
a) smrti nebo zrušení poskytovatele služby dynamické směny měn,
b) nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku poskytovatele služby dynamické směny měn,
c) vykonatelnosti rozhodnutí, kterým Česká národní banka udělila poskytovateli služby dynamické směny měn povolení k činnosti platební
instituce, povolení k činnosti instituce elektronických peněz, povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu nebo povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, nebo
d) nabytí vykonatelnosti rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn.
§ 254h
(1) Poskytovatel služby dynamické směny měn
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uplatňuje systém vyřizování stížností a reklamací
uživatelů.
(2) Pro poskytovatele služby dynamické směny
měn se použije § 31 obdobně.
(3) Poskytovatel služby dynamické směny měn
poskytuje České národní bance informace o místě,
rozsahu a objemu poskytnutých služeb.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob
plnění požadavků na systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů podle odstavce 1. Prováděcí právní
předpis stanoví rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací podle odstavce 3.
17

) Čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2021/1230 ze dne 14. července 2021 o přeshraničních platbách v Unii (kodifikované znění).“.

122. § 255 včetně nadpisu zní:
„§ 255
Přístup k platebním účtům
(1) Banka, zahraniční banka vykonávající činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky nebo spořitelní a úvěrní družstvo uzavře s platební institucí, institucí elektronických peněz, správcem informací o platebním účtu, poskytovatelem
platebních služeb malého rozsahu, vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu, zahraniční platební institucí, zahraniční institucí elektronických
peněz nebo zahraničním správcem informací o platebním účtu na jejich žádost smlouvu o platebním
účtu, která umožňuje jeho majiteli poskytovat platební služby efektivně a bez překážek, a to za objektivních, nediskriminačních a přiměřených podmínek. Banka, zahraniční banka vykonávající činnost
na území České republiky prostřednictvím pobočky
nebo spořitelní a úvěrní družstvo nemusí takovou
smlouvu uzavřít, může závazek z této smlouvy vypovědět nebo od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů, které jsou objektivní, nediskriminační a přiměřené, nebo jestliže by uzavřením smlouvy nebo trváním závazku ze smlouvy porušily ustanovení zákona
upravujícího opatření proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu nebo jiného právního předpisu.
(2) Odmítne-li banka, zahraniční banka vykonávající činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky nebo spořitelní a úvěrní družstvo
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uzavřít smlouvu o platebním účtu podle odstavce 1,
vypoví-li závazek z této smlouvy nebo odstoupí-li
od této smlouvy, bez zbytečného odkladu
a) to spolu s odůvodněním oznámí České národní
bance a
b) sdělí přiměřené vysvětlení dotčené platební instituci, instituci elektronických peněz, správci
informací o platebním účtu, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, zahraniční
platební instituci, zahraniční instituci elektronických peněz nebo zahraničnímu správci informací o platebním účtu, a to v rozsahu, v jakém tomu nebrání jiný právní předpis.
(3) Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně pro přístup k platebnímu účtu toho, kdo podal žádost
o udělení povolení k činnosti platební instituce, instituce elektronických peněz, správce informací
o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb
malého rozsahu, vydavatele elektronických peněz
malého rozsahu, zahraniční platební instituce, zahraniční instituce elektronických peněz nebo zahraničního správce informací o platebním účtu. Účinnost
smlouvy o platebním účtu lze vázat na udělení příslušného povolení jeho držiteli.“.
123. V § 257 větě první se slovo „podvodům“
nahrazuje slovy „podvodným jednáním“.
124. V § 258 odst. 1 se slova „poskytne uživateli odpověď na jeho stížnost nebo reklamaci v souvislosti s poskytováním“ nahrazují slovy „vyřídí
stížnost nebo reklamaci uživatele týkající se poskytování“.
125. V § 258 odstavec 2 zní:
„(2) Brání-li poskytovateli překážka nezávislá
na jeho vůli vyřídit stížnost nebo reklamaci ve lhůtě
podle odstavce 1, sdělí uživateli v této lhůtě překážky, které mu ve včasném vyřízení brání, a stížnost
nebo reklamaci vyřídí nejpozději do 35 pracovních
dnů po dni jejich obdržení.“.
126. V § 258 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Na vyřizování stížností a reklamací poskytovatelem služby dynamické směny měn se odstavce 1 a 2 použijí obdobně.“.
127. V § 260 se vkládá nadpis, který zní:
„Práva uživatele“.
128. V § 260 se slovo „uživatele“ nahrazuje slo-
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vem „spotřebitele“ a na konci paragrafu se doplňuje
věta „Osobám se zdravotním postižením poskytovatel zpřístupní tento dokument v přístupném formátu.“.
129. § 263 včetně nadpisu zní:
„§ 263
Zmocnění
Česká národní banka vydá vyhlášku podle § 10
odst. 4, § 11 odst. 2, § 16 odst. 5, § 17 odst. 3, § 18
odst. 6, § 20 odst. 4, § 27 odst. 4, § 28 odst. 3, § 29
odst. 4, § 30 odst. 2, § 33 odst. 5, § 34 odst. 2, § 38
odst. 2, § 43 odst. 3, § 44 odst. 2, § 46 odst. 2, § 48
odst. 4, § 51 odst. 4, § 52 odst. 2, § 55 odst. 2, § 59
odst. 4, § 60 odst. 3, § 61 odst. 2, § 65a odst. 2, § 69
odst. 4, § 70 odst. 2, § 74 odst. 6, § 75 odst. 3, § 76
odst. 6, § 78 odst. 4, § 86 odst. 4, § 87 odst. 3, § 88
odst. 4, § 89 odst. 3, § 92 odst. 5, § 93 odst. 2, § 96
odst. 2, § 100 odst. 4, § 101 odst. 3, § 102 odst. 2,
§ 106a odst. 2, § 118 odst. 5, § 119 odst. 4, § 122
odst. 5, § 197 odst. 3, § 221 odst. 5, § 222 odst. 3,
§ 254e odst. 3, § 254f odst. 2 a § 254h odst. 4.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Rozhodnutí o žádosti o udělení povolení
k činnosti platební instituce, která byla podána přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a u které nezačala běžet lhůta pro vydání rozhodnutí podle § 10
odst. 2 zákona č. 370/2017 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydá
Česká národní banka do 3 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
2. Rozhodnutí o žádosti o udělení povolení
k činnosti správce informací o platebním účtu, která
byla podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a u které nezačala běžet lhůta pro vydání rozhodnutí podle § 43 odst. 2 zákona č. 370/2017 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydá Česká národní banka do 3 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Na poskytovatele platebních služeb malého
rozsahu, kterému bylo uděleno povolení k činnosti
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se § 59
odst. 1 písm. a) zákona č. 370/2017 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
použije po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí účin-
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nosti tohoto zákona. Do té doby se postupuje podle
§ 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 370/2017 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Na poskytovatele platebních služeb malého
rozsahu, kterému bylo uděleno povolení k činnosti
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se § 59
odst. 1 písm. f) zákona č. 370/2017 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
pokud jde o důvěryhodnost jeho vedoucích osob
a osob, které na něm mají kvalifikovanou účast, použije po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona. Do té doby se postupuje podle § 59
odst. 1 písm. e) až g) zákona č. 370/2017 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.
5. Rozhodnutí o žádosti o udělení povolení
k činnosti instituce elektronických peněz, která byla
podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
a u které nezačala běžet lhůta pro vydání rozhodnutí
podle § 69 odst. 2 zákona č. 370/2017 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydá Česká národní banka do 3 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Na vydavatele elektronických peněz malého
rozsahu, kterému bylo uděleno povolení k činnosti
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se § 100
odst. 1 písm. b) zákona č. 370/2017 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
použije po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby se postupuje podle
§ 100 odst. 1 písm. b) zákona č. 370/2017 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.
7. Na vydavatele elektronických peněz malého
rozsahu, kterému bylo uděleno povolení k činnosti
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se § 100
odst. 1 písm. g) zákona č. 370/2017 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
pokud jde o důvěryhodnost jeho vedoucích osob
a osob, které na něm mají kvalifikovanou účast, použije po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona. Do té doby se postupuje podle § 100
odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 370/2017 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. Ten, kdo není osobou uvedenou v § 5 zákona
č. 370/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
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účinnosti tohoto zákona, avšak byl ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat
službu směny měn, která je před zahájením platební
transakce nabízena plátci prostřednictvím bankomatu, může tuto službu poskytovat na základě svého
dosavadního oprávnění 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Podá-li v této lhůtě žádost
o udělení povolení k činnosti poskytovatele služby
dynamické směny měn, může tuto službu poskytovat i po uplynutí této lhůty na základě svého dosavadního oprávnění do pravomocného skončení řízení o této žádosti.
9. Ustanovení § 255 zákona č. 370/2017 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní pro přístup k platebnímu účtu poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu po
uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona. Do té doby se postupuje podle § 255 zákona
č. 370/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.

mací o
mací o
území
bočky,
měn,“.
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platebním účtu, zahraničními správci inforplatebním účtu, kteří vykonávají činnost na
České republiky prostřednictvím své poposkytovateli služby dynamické směny

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o finančním arbitrovi
Čl. V
Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve
znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákona č. 278/2013 Sb., zákona
č. 336/2014 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona
č. 452/2016 Sb., zákona č. 171/2018 Sb. a zákona
č. 261/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:
„n) osobou poskytující službu směny měn, která je
před zahájením platební transakce nabízena
plátci prostřednictvím bankomatu nebo v místě
prodeje zboží nebo poskytování služeb, při poskytování této služby směny měn.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna živnostenského zákona
Čl. III
V § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění zákona č. 286/1995 Sb. a zákona č. 171/2018
Sb., se za slova „směnárenská činnost11d),“ vkládají
slova „činnost poskytovatelů služby dynamické
směny měn,“.

2. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:
„n) osoba poskytující službu směny měn, která je
před zahájením platební transakce nabízena
plátci prostřednictvím bankomatu nebo v místě
prodeje zboží nebo poskytování služeb, při poskytování této služby směny měn.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o České národní bance

ČÁST PÁTÁ

Čl. IV

ÚČINNOST

V § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znění zákona č. 442/
/2000 Sb. a zákona č. 227/2013 Sb., se za slova „služeb malého rozsahu,“ vkládají slova „správci infor-

Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2022.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.
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130
ZÁKON
ze dne 11. května 2022,
kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb.,
o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna trestního zákoníku
Čl. I

slovy „neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče“.
4. V § 120 se slova „počítačových informací
nebo dat, zásahu do programového vybavení počítače nebo provedením jiné operace na počítači“ nahrazují slovy „dat uložených v počítačovém systému
nebo na nosiči informací, zásahu do programového
nebo technického vybavení počítačového systému
nebo provedením jiné operace v počítačovém systému“.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona
č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb.,
zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona
č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona
č. 323/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona
č. 55/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona
č. 204/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona
č. 315/2019 Sb., zákona č. 114/2020 Sb., zákona
č. 165/2020 Sb., zákona č. 333/2020 Sb., zákona
č. 336/2020 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 206/2021 Sb., zákona č. 220/2021 Sb.
a zákona č. 417/2021 Sb., se mění takto:

7. V § 182 odst. 1 písm. c) se slovo „počítačová“ zrušuje.

1. V § 7 odst. 1 a v § 312c odst. 2 se za slovo
„náčiní“ vkládají slova „a zařízení určeného k neoprávněnému získání platebního prostředku“.

8. V § 183 odst. 1 se slova „počítačových dat“
nahrazují slovy „dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací“.

2. V § 33 úvodní části ustanovení se za text
„(§ 318),“ vkládají slova „účasti na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném
konfliktu (§ 321a),“.

9. V nadpisu § 230 se slovo „nosiči“ nahrazuje
slovy „neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče“.

3. V § 102a odst. 1 se slovo „nosiči“ nahrazuje

5. Za § 136 se vkládá nový § 136a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 136a
Počítačový systém
Počítačovým systémem se rozumí zařízení
anebo skupina vzájemně propojených nebo přidružených zařízení, z nichž jedno nebo více provádí na
základě programu automatické zpracování dat. Počítačovým systémem se rozumí i data uložená, zpracovaná, opětovně vyhledaná nebo přenesená tímto
zařízením anebo skupinou zařízení za účelem jeho
nebo jejich provozu, použití, ochrany a údržby.“.
6. V § 182 odst. 1 písm. c) a v § 182 odst. 5
písm. c) se slovo „počítačových“ zrušuje.

10. V § 230 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „získá přístup k počítačovému systému nebo
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k nosiči informací a“ nahrazují slovy „zasáhne do
počítačového systému nebo nosiče informací tím,
že“.
11. V § 230 odst. 2 písm. d) se za slovo „vloží“
vkládají slova „nebo přenese“.
12. V § 230 odst. 2 písm. d), § 232 odst. 1
písm. b), § 264 odst. 2 a v § 267 odst. 2 se slovo
„počítače“ nahrazuje slovem „počítačového systému“.
13. V § 230 odst. 4 písmeno c) zní:
„c) spáchá-li takový čin proti počítačovému systému, jehož narušení by mělo závažný dopad na
fungování státu, zdraví osob, bezpečnost, hospodářství nebo zajištění základních životních
potřeb obyvatel,“.
14. V § 231 odstavec 1 zní:
„(1) Kdo vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává

Částka 64

jména nebo čísla, elektronické peníze, příkaz k zúčtování, cestovní šek nebo záruční šekovou kartu“ se
nahrazují slovy „ , který umožňuje výběr hotovosti
nebo převod peněžních prostředků anebo virtuálních
aktiv používaných namísto peněžních prostředků
(dále jen „platební prostředek“) a který náleží jinému“.
17. Na konci nadpisu § 236 se doplňují slova
„a zařízení určeného k neoprávněnému získání
platebního prostředku“.
18. V § 236 odst. 1 se za slovo „vyrobí,“ vkládají slova „uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze,“ a slova „nebo pozměnění platebních prostředků“ se nahrazují slovy „ , pozměnění nebo neoprávněnému získání platebního prostředku“.
19. V § 311 odst. 1 písm. e) se za slovo „vložením“ vkládají slova „nebo přenosem“ a za slova „nosič informací“ se vkládají slova „ , učiněním jiného
zásahu do programového nebo technického vybavení počítačového systému nebo jiného technického
zařízení pro zpracování dat“.

a) zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo
jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového
programu, vytvořený nebo přizpůsobený k neoprávněnému přístupu do sítě elektronických
komunikací, k počítačovému systému nebo
k jeho části nebo k neoprávněnému zásahu do
počítačového systému nebo nosiče informací,
nebo

20. V § 312e odst. 2 písm. b) a c) se za slovo
„látek“ vkládají slova „nebo materiálů obdobné povahy“.

b) počítačové heslo, přístupový kód, data, postup
nebo jakýkoli jiný podobný prostředek, pomocí
něhož lze získat přístup k počítačovému systému nebo jeho části,

Účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené
na působení v ozbrojeném konfliktu

v úmyslu, aby jej bylo užito ke spáchání trestného
činu porušení tajemství dopravovaných zpráv podle
§ 182 odst. 1 písm. b) nebo c) nebo trestného činu
neoprávněného přístupu k počítačovému systému
a neoprávněného zásahu do počítačového systému
nebo nosiče informací podle § 230 odst. 1 nebo 2,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, propadnutím věci nebo zákazem činnosti.“.
15. Nadpis § 232 zní:
„Neoprávněný zásah do počítačového systému
nebo nosiče informací z nedbalosti“.
16. V § 234 odst. 1 se slovo „držitele“ nahrazuje slovem „uživatele“ a slova „jiného, zejména nepřenosnou platební kartu identifikovatelnou podle

21. Za § 321 se vkládá nový § 321a, který
včetně nadpisu zní:
„§ 321a

Kdo se účastní činnosti nestátní ozbrojené skupiny zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu
probíhajícím na území jiného státu tím, že
a) se zapojí do bojové činnosti takové skupiny,
b) jinému poskytne informace nebo výcvik týkající
se výroby nebo používání výbušnin, zbraní, nebezpečných látek nebo materiálů obdobné povahy anebo jiných obdobných metod nebo
technik za účelem spáchání činu uvedeného
v písmenu a),
c) získá informace nebo si osvojí dovednosti týkající se výroby nebo používání výbušnin, zbraní,
nebezpečných látek nebo materiálů obdobné
povahy anebo jiných obdobných metod nebo
technik za účelem spáchání činu uvedeného
v písmenu a) nebo b), nebo
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d) cestuje do jiného státu nebo do České republiky
za účelem spáchání činu uvedeného v písmenu
a), b) nebo c),
bude potrestán odnětím svobody až na pět let.“.
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škoda nebo nemajetková újma, (dále jen „dotčená
osoba blízká“)“.
7. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

22. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/713 ze dne
17. dubna 2019 o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání
a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/
/413/SVV.“.

„(2) Subjekty zapsané v registru poskytovatelů
pomoci obětem trestných činů dále poskytují právnickým osobám, na kterých byl spáchán trestný čin
na základě zneužití údajů umožňujících jejich identifikaci, v zapsaném rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem právní informace a právní pomoc zaměřené zejména na zneužití údajů umožňujících identifikaci právnické osoby, včetně ochrany jejího názvu a pověsti.“.

ČÁST DRUHÁ

8. V § 5 odst. 2 se slova „jiným obětem“ nahrazují slovy „jiným osobám“.

Změna zákona o obětech trestných činů
Čl. II
Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů
a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., zákona
č. 56/2017 Sb., zákona č. 220/2021 Sb. a zákona
č. 261/2021 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu části první se slova „A PODPORA SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH POMOC
OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ“ nahrazují slovy
„A NĚKTERÝCH DALŠÍCH OSOB V SOUVISLOSTI SE SPÁCHÁNÝM TRESTNÝM ČINEM
A PODPORA SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH
JIM POMOC“.
2. V § 1 se na konci textu písmene a) doplňují
slova „a některých dalších osob v souvislosti se spáchaným trestným činem“.
3. V § 1 se na konci textu písmene c) doplňují
slova „a některým dalším osobám v souvislosti se
spáchaným trestným činem“.
4. V § 2 odst. 2 se slovo „majetková“ nahrazuje
slovem „škoda“ a na konci textu odstavce se doplňují
slova „nebo měl obohatit“.
5. Na konci nadpisu hlavy II se doplňují slova
„A NĚKTERÝCH DALŠÍCH OSOB V SOUVISLOSTI SE SPÁCHANÝM TRESTNÝM ČINEM“.
6. V § 4 větě první se za slova „poskytují obětem“ vkládají slova „a osobám jim blízkým, kterým
vznikla v důsledku spáchání trestného činu na oběti

9. V § 6 odst. 1 se za slovo „oběti“ vkládají
slova „a dotčené osobě blízké“ a slovo „její“ se nahrazuje slovem „jejich“.
10. V § 6 odst. 2 se slova „obětem podle tohoto
zákona mohou za úplatu“ nahrazují slovy „podle
tohoto zákona mohou“.
11. V § 6 odst. 3 se slova „obětem trestných
činů“ nahrazují slovy „oběti, dotčené osobě blízké
a právnické osobě, na které byl spáchán trestný čin
na základě zneužití údajů umožňujících její identifikaci,“.
12. § 7 včetně nadpisu zní:
„§ 7
Přístup k informacím
Oběť a právnická osoba, na které byl spáchán
trestný čin, (dále jen „dotčená právnická osoba“)
mají v zákonem stanoveném rozsahu právo na přístup k informacím, které se týkají věci, v níž byl na
nich spáchán trestný čin; obdobné právo má i dotčená
osoba blízká.“.
13. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 8a
Informace poskytované Policií České republiky,
policejním orgánem a státním zástupcem
některým dalším osobám v souvislosti
se spáchaným trestným činem
(1) Jakmile se Policie České republiky nebo po-
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licejní orgán dostane do prvního kontaktu s dotčenou
osobou blízkou, poskytne jí i bez žádosti informace
uvedené v § 8 odst. 1 písm. b); tyto informace poskytne této osobě i státní zástupce, přijímá-li její
oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že
byl spáchán trestný čin. Informace podle věty první
se poskytují písemně i ústně.
(2) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán dostane do prvního kontaktu s dotčenou
právnickou osobou, poskytne jí i bez žádosti informace uvedené v § 8 odst. 1 písm. a), d), e) a j) a informaci o tom, u kterého konkrétního orgánu a jakým způsobem může požádat o informace podle
§ 11 odst. 1; zároveň jí předá kontakt na tento orgán.
(3) Právnickou osobu, na které byl spáchán
trestný čin na základě zneužití údajů umožňujících
její identifikaci, informuje Policie České republiky
nebo policejní orgán při prvním kontaktu s ní i bez
žádosti také o tom, na které subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů se
může obrátit s žádostí o odbornou pomoc, a předá jí
kontakty na tyto subjekty.
(4) Přijímá-li oznámení dotčené právnické osoby o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, státní zástupce, poskytne dotčené
právnické osobě i bez žádosti informace uvedené
v § 8 odst. 1 písm. d), a jde-li o právnickou osobu,
na které byl spáchán trestný čin na základě zneužití
údajů umožňujících její identifikaci, také informace
podle odstavce 3.
(5) Informace podle odstavců 2 až 4 se poskytují písemně.“.
14. V nadpisech § 9 a 10 se slovo „oběti“ zrušuje.
15. V § 9 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů
pomoci obětem trestných činů poskytne dotčené
osobě blízké a právnické osobě, na které byl spáchán
trestný čin na základě zneužití údajů umožňujících
její identifikaci, informaci o službách, které poskytuje, a jejich rozsahu, včetně informace, zda je služba
poskytována bezplatně; pokud požadovaný druh
služby neposkytuje, odkáže tuto osobu na jiný subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, který požadovanou službu poskytuje.“.
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16. V § 10 odst. 1 se slova „oběti i bez žádosti“
nahrazují slovy „i bez žádosti oběti“.
17. V § 10 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ , dotčené osobě blízké informace podle § 8
odst. 1 písm. b) a dotčené právnické osobě informace podle § 8 odst. 1 písm. a); právnickou osobu, na
které byl spáchán trestný čin na základě zneužití
údajů umožňujících její identifikaci, informuje také
o tom, na které subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů se může obrátit s žádostí o odbornou pomoc, a předá jí kontakty na tyto subjekty“.
18. Na konci nadpisu § 11 se doplňují slova
„a dotčené právnické osobě“.
19. V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slovo „oběti“ vkládají slova „nebo dotčené právnické
osoby“.
20. V § 11 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Odstavce 3 až 6 se použijí obdobně i v případě, kdy ochranné léčení nebo zabezpečovací detence byly uloženy osobě, která se dopustila činu
jinak trestného.“.
21. § 13 včetně nadpisu zní:
„§ 13
Způsob, rozsah a forma poskytnutí informací
(1) Oběť a dotčenou osobu blízkou je třeba informovat srozumitelným způsobem se zohledněním
jejich věku, rozumové a volní vyspělosti, gramotnosti a zdravotního stavu včetně psychického stavu;
jednotlivé informace se oběti a dotčené osobě blízké
poskytnou v rozsahu, který odpovídá jejich konkrétním potřebám s ohledem na povahu a závažnost
trestného činu. Informace podle § 9 a § 10 odst. 1
musí být oběti a dotčené osobě blízké poskytnuty
v písemné i ústní formě. Informace podle § 10 odst. 2
musí být oběti poskytnuty alespoň písemně.
(2) Prohlásí-li oběť nebo dotčená osoba blízká,
že nechce být informována, orgány činné v trestním
řízení informace neposkytnou, ledaže je třeba tyto
informace poskytnout k řádnému uplatnění práv poškozeného v trestním řízení. Prohlášení oběti nebo
dotčené osoby blízké o tom, že nechce být informována, může být kdykoliv vzato zpět; o tom musí být
oběť a dotčená osoba blízká poučeny.
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(3) Dotčené právnické osobě se informace poskytují písemně.“.
22. Na konci textu § 16 se doplňují slova „a bez
zbytečného odkladu o tom informuje osobu, o jejíž
údaje jde“.
23. V § 18 odst. 1 větě první se za slovo „oběti“
vkládají slova „ , zejména týkající se předchozích
sexuálních vztahů a chování oběti,“.
24. V § 24 odst. 1 písm. a) a b) se za slovo
„činu“ vkládají slova „na ní spáchaného“.
25. V § 24 odst. 1 písm. d) se slova „a dítě,
které je obětí trestného činu“ nahrazují slovy „na
ní spáchaného a dítě, na kterém byl spáchán trestný
čin“.
26. V § 25 odst. 2 se slova „nemajetková újma,
škoda na zdraví nebo škoda vzniklá v důsledku smrti
způsobené trestným činem“ nahrazují slovy „škoda,
újma na zdraví nebo jiná nemajetková újma“.
27. V § 26 odst. 1 se slova „škoda na zdraví
nebo“ nahrazují slovy „smrt, újma na zdraví nebo
jiná“.
28. V § 26 odst. 2 se slova „škoda na zdraví
nebo“ nahrazují slovy „újma na zdraví nebo jiná“.
29. V § 27 písm. a) se slova „byla poškozena na
zdraví nebo“ zrušují a za slovo „způsobena“ se vkládají slova „škoda, újma na zdraví nebo jiná“.
30. V § 28 odst. 1 písm. a) až c) se za slovo
„škody“ vkládají slova „nebo nemajetkové újmy“.
31. V § 28 odstavec 2 zní:
„(2) Oběť nemusí prokazovat ztrátu na výdělku
a náklady uvedené v odstavci 1 písm. a), b) nebo d),
pokud o jejich výši již bylo rozhodnuto pravomocným rozsudkem.“.
32. V § 28 odst. 3 větě druhé se slova „škoda je
vyšší, než jaká byla“ nahrazují slovy „ztráta na výdělku nebo vzniklé náklady spojené s léčením jsou
vyšší, než jaké byly“.
33. V § 29 písm. a) se za slovo „vznik“ vkládají
slova „škody nebo nemajetkové“.
34. V § 29 písm. b) se za slovo „škodu“ vkládají
slova „nebo nemajetkovou újmu“.
35. V § 30 odstavec 2 zní:
„(2) Žádost o poskytnutí peněžité pomoci lze
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podat u ministerstva nejpozději do 2 let ode dne,
kdy se oběť dozvěděla o škodě nebo nemajetkové
újmě způsobené trestným činem, nejpozději však
do 5 let od spáchání trestného činu, jinak právo zaniká. Žádost nezletilé oběti trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti lze podat u ministerstva nejpozději do 2 let ode dne, kdy nabyla zletilosti, nebo do 5 let od spáchání trestného činu,
skončí-li tato lhůta později, jinak právo zaniká.“.
36. V § 32 odstavec 2 zní:
„(2) Soudy a orgány činné v trestním řízení poskytnou ministerstvu potřebnou součinnost, zejména mu zašlou na jeho písemnou žádost kopie
listin ze spisu pro výkon jeho působnosti podle tohoto zákona. Při ověřování splnění podmínek pro
poskytování peněžité pomoci je oprávněná úřední
osoba ministerstva oprávněna nahlížet do trestních
spisů a spisů soudu vedených v občanskoprávním
řízení; soudy a orgány činné v trestním řízení jsou
povinny jí nahlédnutí do spisů umožnit.“.
37. Na konci nadpisu hlavy III se doplňují
slova „A NĚKTERÝM DALŠÍM OSOBÁM
V SOUVISLOSTI SE SPÁCHANÝM TRESTNÝM ČINEM“.
38. V § 38 odst. 1 větě první se za slovo „činů“
vkládají slova „a některým dalším osobám v souvislosti se spáchaným trestným činem“.
39. Za § 46 se vkládá nový § 46a, který zní:
„§ 46a
Ustanovení § 39 až 46 se použijí obdobně na
podporu a činnost subjektů poskytujících pomoc
dotčeným osobám blízkým nebo právnickým osobám, na kterých byl spáchán trestný čin na základě
zneužití údajů umožňujících jejich identifikaci.“.
40. V § 47 odst. 1 se za slova „v právní pomoci“
vkládají slova „obětem a dotčeným osobám blízkým“.
41. V § 47 odst. 2 písm. d) se za slovo „obětí“
vkládají slova „a dotčených osob blízkých“.
42. V § 47 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Ministerstvo zapíše do registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů na jeho žádost
také advokáta pro služby spočívající v právní pomoci
právnické osobě, na které byl spáchán trestný čin na

Sbírka zákonů č. 130 / 2022

Strana 1366

základě zneužití údajů umožňujících její identifikaci.
Žádost obsahuje okruh právnických osob, kterým
budou služby poskytovány, a dále náležitosti uvedené v odstavci 2 písm. a), c) a e).“.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.
43. V § 48 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ , včetně subjektů poskytujících
služby psychologického a sociálního poradenství dotčeným osobám blízkým“.
44. V § 48 odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , včetně akreditovaných subjektů
poskytujících pomoc některým dalším osobám v souvislosti se spáchaným trestným činem“.
45. V § 48 odstavec 3 zní:
„(3) Registr poskytovatelů pomoci obětem
trestných činů obsahuje údaje podle § 42 odst. 2
a § 47 odst. 2 a 3, v případě subjektů akreditovaných
pro poskytování právních informací i informaci o počtu odborně způsobilých osob podle § 40 odst. 3
a v případě subjektů podle § 39 odst. 2 údaje uvedené v rozhodnutí o registraci podle zákona upravujícího poskytování sociálních služeb. Na žádost subjektu se v registru uvede jeho telefonní číslo, adresa
pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj nebo adresa jeho internetových stránek.
Byla-li subjektu udělena akreditace pro poskytování
služeb jiné osobě než oběti, uvede se v registru
okruh osob, kterým budou služby poskytovány.
U středisek Probační a mediační služby se uvádí
adresa střediska. Poskytuje-li subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů
právní informace a právní pomoc zaměřené na zneužití údajů umožňujících identifikaci právnické osoby, vyznačí se tato skutečnost v registru.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna trestního řádu
Čl. III
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb.,
zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona
č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona
č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona
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č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona
č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona
č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995
Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb.,
zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona
č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb.,
zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona
č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona
č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/
/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/
/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/
/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/
/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/
/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/
/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona
č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona
č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona
č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/
/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/
/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona
č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb.,
zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb.,
zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/
/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/
/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 264/
/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/
/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/
/2017 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., zákona č. 57/
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/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 59/2017
Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb.,
zákona č. 178/2018 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 203/2019 Sb., zákona
č. 255/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona
č. 114/2020 Sb., zákona č. 165/2020 Sb., zákona
č. 333/2020 Sb., zákona č. 220/2021 Sb. a zákona
č. 418/2021 Sb., se mění takto:

7. V § 177 písm. b) se za slovo „bydliště;“ vkládají slova „údaj o jeho státní příslušnosti, není-li
obviněný státním příslušníkem pouze České republiky, nebo informaci, že je osobou bez státní příslušnosti nebo že se jeho státní příslušnost nepodařilo
zjistit, a“.

1. V § 8 odst. 2 se za větu první vkládá věta
„Pro účely uvedené ve větě první může za podmínek
stanovených zvláštním zákonem požadovat údaje,
které jsou předmětem bankovního tajemství, také
orgán vykonávající působnost úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v České republice
podle předpisu Evropské unie upravujícího spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné
činnosti13).“.

ČÁST ČTVRTÁ

Poznámka pod čarou č. 13 zní:
„13) Rozhodnutí Rady 2007/845/SVV ze dne 6. prosince
2007 o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku
z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vysledování a identifikace výnosů z trestné činnosti
nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností.“.

2. V § 55 odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „a bez zbytečného odkladu se o tom
informuje osoba, o jejíž údaj jde“.
3. V § 55 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„O postupu podle věty páté orgán činný v trestním
řízení bez zbytečného odkladu svědka informuje.“.
4. V § 88a odst. 1 se slovo „nosiči“ nahrazuje
slovy „neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče“.
5. V § 103a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně i v případě, kdy ochranné léčení nebo zabezpečovací detence byly uloženy osobě, která se dopustila činu
jinak trestného.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
6. V § 120 odst. 2 se za větu první vkládá věta
„V rozsudku se uvede též údaj o jeho státní příslušnosti, není-li obžalovaný státním příslušníkem pouze
České republiky, nebo informace, že je osobou bez
státní příslušnosti nebo že se jeho státní příslušnost
nepodařilo zjistit.“.

Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. IV
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve
znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006
Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007
Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007
Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 306/2009
Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 420/2011
Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 193/2012
Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 204/2015
Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017
Sb., zákona č. 42/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb.,
zákona č. 315/2019 Sb., zákona č. 220/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 270/2021 Sb., se
mění takto:
1. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ , včetně údaje o její státní příslušnosti, není-li státním příslušníkem pouze České republiky, nebo informace, že je osobou bez státní příslušnosti nebo že se její státní příslušnost nepodařilo
zjistit“.
2. V § 4 odst. 2 se za slovo „unie“ vkládají slova
„ , nejde-li o odsouzení soudem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“),“.
3. V § 4a odst. 1 se za slova „státu Evropské
unie“ vkládají slova „nebo Spojeného království“
a slova „jinými členskými státy Evropské unie“ se
nahrazují slovy „těmito státy“.
4. V § 4a odst. 2 se za slovo „unie“ vkládají
slova „nebo Spojeným královstvím“.
5. V § 4a odst. 3, § 10 odst. 5 větě poslední
a v § 16f odst. 1 větě druhé se za slovo „unie“ vkládají slova „nebo Spojeného království“.
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6. V § 4a se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Ustanovení § 4 odst. 4 se použije obdobně.“.

kých osobách, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné.“.

7. V § 10 odst. 5 větě druhé a v § 16e odst. 2 se
slovo „vyloučil“ nahrazuje slovy „nebo Spojené království vyloučily“.

11. V § 16b se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , nejde-li o odsouzení občana Spojeného království“.

8. V § 10 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Ve zvláštní části opisu se uvádí též informace o pravomocných odsouzeních a navazujících
údajích zapsaných do evidence jiného členského
státu Evropské unie nebo Spojeného království, pokud je na žádost Rejstříku trestů podle § 16g odst. 1
až 3 jiný členský stát Evropské unie nebo Spojené
království Rejstříku trestů zašle.“.
9. V § 11a odst. 3 větě druhé, § 11a odst. 4 větě
druhé, § 11aa odst. 1 větě třetí a v § 11aa odst. 2 větě
druhé se slova „ , 3 nebo 4“ nahrazují slovy „nebo 3“.
10. § 13 zní:
„§ 13
(1) Ve výpisu se uvedou všechna odsouzení
včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů
a ochranných opatření, pokud se podle zákona na
pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen, a to
včetně odsouzení cizozemskými a mezinárodními
soudy, na která se hledí jako na odsouzení soudy
České republiky. Ve výpisu se neuvádějí údaje zaznamenané do evidence Rejstříku trestů podle § 4a,
na které se nehledí jako na odsouzení soudy České
republiky.
(2) Přílohou výpisu jsou informace o pravomocných odsouzeních a navazujících údajích zapsaných
do evidence jiného členského státu Evropské unie
nebo Spojeného království, pokud je na žádost Rejstříku trestů podle § 16g odst. 1 až 5 jiný členský stát
Evropské unie nebo Spojené království Rejstříku
trestů zašle.

12. V nadpisu hlavy III se slova „S ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE“ nahrazují
slovy „V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE A SE SPOJENÝM KRÁLOVSTVÍM“.
13. V § 16d odst. 1 se za slovo „unie6)“ vkládají
slova „nebo Spojeného království“.
14. V § 16d odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Rejstřík trestů zašle informace uvedené v odstavci 1 příslušnému orgánu každého státu, jehož je
odsouzený státním příslušníkem.“.
15. V § 16d se doplňují odstavce 4 a 5, které
včetně poznámek pod čarou č. 11 a 12 znějí:
„(4) Datový záznam, který Rejstřík trestů pořizuje v systému pro identifikaci členských států, které
mají informace o předchozích odsouzeních státních
příslušníků třetích zemí11), zahrnuje i daktyloskopické otisky osoby, která je státním příslušníkem
jiného než členského státu Evropské unie, osobou
bez státní příslušnosti nebo osobou, jejíž státní příslušnost se nepodařilo zjistit, pokud byly sejmuty
pro účely trestního řízení nebo pro účely podle zákona o Policii České republiky, zákona o Generální
inspekci bezpečnostních sborů nebo zákona o Vojenské policii.
(5) Pro účely splnění povinnosti manuálního
ověření různých totožností podle přímo použitelného předpisu Evropské unie zřizujícího rámec pro
interoperabilitu mezi informačními systémy Evropské unie12) v případě shod, které se vyskytnou při
pořizování datového záznamu podle odstavce 4, poskytne Policie České republiky Rejstříku trestů součinnost.
11

(3) Přílohou výpisu, který je vydáván na žádost
fyzické osoby, je vícejazyčný standardní formulář
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího zjednodušení požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii10),
pokud o něj tato osoba v žádosti o výpis požádala
a pokud výpis neobsahuje záznam o odsouzení.
(4) Údaje z evidence Rejstříku trestů o právnic-

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816
ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje centralizovaný
systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí
a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726.

12

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818
ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro
interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti
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policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým
se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862
a (EU) 2019/816.“.

16. Na konci poznámky pod čarou č. 7 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Příloha 44 kapitola 2 Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou
energii na jedné straně a Spojeným královstvím
Velké Británie a Severního Irska na straně druhé ze
dne 30. dubna 2021.“.
17. V § 16e odst. 1 a 2 se slova „od jiného členského státu Evropské unie“ zrušují.
18. V § 16e odst. 2 se slova „který členský stát
Evropské unie“ nahrazují slovy „který stát“.
19. V § 16f odst. 1 větě první se slova „v trestním řízení a o navazujících údajích zapsaných do
evidence jiného členského státu Evropské unie o takových odsouzeních, zaslané jinými členskými státy
Evropské unie“ nahrazují slovy „nebo Spojeného
království v trestním řízení a o navazujících údajích
zapsaných do jeho evidence o takových odsouzeních, které mu tento stát zašle“.
20. § 16g zní:
„§ 16g
(1) Rejstřík trestů požádá příslušný orgán o poskytnutí informací o pravomocných odsouzeních fyzické osoby za trestné činy a o navazujících údajích
zapsaných v evidenci tohoto státu o těchto odsouzeních, jsou-li takové informace nutné pro účely trestního řízení nebo pro jiné účely než pro trestní řízení.
(2) Týká-li se žádost o opis nebo výpis osoby,
která je státním příslušníkem jiného než členského
státu Evropské unie, osobou bez státní příslušnosti
nebo osobou, jejíž státní příslušnost se nepodařilo
zjistit, požádá Rejstřík trestů o poskytnutí informací
podle odstavce 1 příslušný orgán členského státu
Evropské unie, který podle systému pro identifikaci
členských států, které mají informace o předchozích
odsouzeních státních příslušníků třetích zemí11), eviduje odsouzení této osoby, ledaže žadatel tento postup vyloučí. Vyloučit tento postup však nelze v případě, kdy byla žádost o opis nebo výpis podána pro
účely výkonu profesní nebo organizované dobrovolné činnosti, která zahrnuje přímý a pravidelný
kontakt s dětmi, a v případě, kdy žadatelem je osoba,
které se žádost týká.
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(3) Týká-li se žádost o opis nebo výpis osoby,
která je státním příslušníkem pouze České republiky
nebo jiného členského státu Evropské unie, postupuje Rejstřík trestů obdobně podle odstavce 2 věty
první, pokud o to žadatel požádá; i bez žádosti tak
postupuje Rejstřík trestů v případě, kdy je žádost
o opis nebo výpis podána pro účely výkonu profesní
nebo organizované dobrovolné činnosti, která zahrnuje přímý a pravidelný kontakt s dětmi.
(4) Žádá-li osoba, která je státním příslušníkem
jiného členského státu Evropské unie nebo Spojeného království, o výpis podle § 11, 11a nebo 11aa,
požádá Rejstřík trestů příslušný orgán státu, jehož je
tato osoba státním příslušníkem, o informace o jejích
pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných
v evidenci tohoto státu.
(5) Žádá-li osoba, která měla nebo má bydliště
v jiném členském státě Evropské unie nebo která
byla státním příslušníkem jiného členského státu
Evropské unie, o výpis podle § 11, 11a nebo 11aa,
požádá Rejstřík trestů na její žádost obsaženou v žádosti o výpis příslušný orgán členského státu Evropské unie, v němž tato osoba měla nebo má bydliště
nebo jehož byla tato osoba státním příslušníkem,
o informace o jejích pravomocných odsouzeních za
trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu.
(6) Žádost podle odstavců 1 až 5 zasílá Rejstřík
trestů na stanoveném formuláři7) přeloženém do
úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků
dožádaného členského státu Evropské unie nebo
do anglického jazyka, je-li dožádaným státem Spojené království.
(7) Informace získané podle odstavců 1 až 3 lze
použít pouze pro účel, pro který byly vyžádány;
informace získané pro jiné účely než pro trestní řízení lze použít pouze za podmínek stanovených příslušným orgánem. Toto omezení se neuplatní, je-li to
nezbytné k předcházení bezprostředního a vážného
ohrožení veřejné bezpečnosti.“.
21. Poznámka pod čarou č. 8 zní:
„8) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/884
ze dne 17. dubna 2019, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský
informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje
rozhodnutí Rady 2009/316/SVV.
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Příloha 44 kapitola 3 Dohody o obchodu a spolupráci
mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro
atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé
ze dne 30. dubna 2021.“.

Čl. V
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 16g odst. 2 a 3 zákona č. 269/1994
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí až ode dne zahájení provozu
ECRIS-TCN stanoveného rozhodnutím Komise
podle čl. 35 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2019/816, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají
informace o odsouzeních státních příslušníků třetích
zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN),
na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/
/1726.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. VI
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona
č. 272/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona
č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona
č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona
č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 414/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona
č. 505/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 205/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 200/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona
č. 222/2017 Sb., zákona č. 588/2020 Sb., zákona
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č. 261/2021 Sb. a zákona č. 363/2021 Sb., se mění
takto:
1. V § 49 odst. 4 písmeno f) zní:
„f) u fyzické osoby, která je státním příslušníkem
České republiky nebo jiného členského státu
Evropské unie, informaci, ve kterém jiném členském státě Evropské unie se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce,
a výpis z evidence obdobné Rejstříku trestů vedené v jiném než členském státě Evropské unie,
ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala
nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být
starší než 3 měsíce,“.
2. V § 49 se na konci odstavce 4 doplňují písmena g) a h), která znějí:
„g) u fyzické osoby, která je státním příslušníkem
jiného než členského státu Evropské unie, osobou bez státní příslušnosti nebo osobou, jejíž
státní příslušnost se nepodařilo zjistit, výpis
z evidence obdobné Rejstříku trestů vedené v jiném než členském státě Evropské unie, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší
než 3 měsíce,
h) u právnické osoby výpis z evidence obdobné
Rejstříku trestů vedené ve státech, ve kterých
má právnická osoba sídlo nebo v posledních 3
letech alespoň po dobu 3 měsíců vykonávala
činnost nebo měla sídlo, který nesmí být starší
než 3 měsíce.“.
Čl. VII
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 49 odst. 4 písm. f) až h) zákona
č. 359/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se použijí až ode dne zahájení provozu ECRIS-TCN stanoveného rozhodnutím Komise podle čl. 35 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816, kterým se
zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského
informačního systému rejstříků trestů, a kterým se
mění nařízení (EU) 2018/1726. Do dne zahájení provozu ECRIS-TCN se postupuje podle § 49 odst. 4
písm. f) zákona č. 359/1999 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
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ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o veřejných sbírkách
Čl. VIII
V § 5a odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon
o veřejných sbírkách), ve znění zákona č. 420/2011
Sb. a zákona č. 287/2018 Sb., se slova „poškození
záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti“ nahrazují slovy „neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací z nedbalosti“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o Policii České republiky
Čl. IX
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., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 65/
/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/
/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 304/
/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 374/
/2021 Sb. a zákona č. 418/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 65 odst. 5 se slovo „zlikviduje“ nahrazuje slovem „vymaže“.
2. Za § 65 se vkládá nový § 65a, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 51 zní:
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slušnosti nebo osobou, jejíž státní příslušnost se
nepodařilo zjistit, a která byla obviněna ze spáchání
trestného činu nebo které bylo sděleno podezření ze
spáchání trestného činu, nebyly-li její daktyloskopické otisky sejmuty podle § 65 odst. 1 písm. a)
až c). Ustanovení § 65 odst. 2 až 4 se použijí obdobně.
(2) Policie osobní údaje získané podle odstavce 1 vymaže, jakmile nejsou zapotřebí pro účely
podle odstavce 1.
51

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816
ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje centralizovaný
systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí
a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726.“.

3. V § 88 písm. a) se slovo „zlikvidovány“ nahrazuje slovem „vymazány“.
Čl. X
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 65a zákona č. 273/2008 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije až ode dne zahájení provozu
ECRIS-TCN stanoveného rozhodnutím Komise
podle čl. 35 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2019/816, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají
informace o odsouzeních státních příslušníků třetích
zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN),
na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/
/1726.

„§ 65a
Získávání osobních údajů pro účely záznamu
v systému pro identifikaci členských států,
které mají informace o předchozích odsouzeních
státních příslušníků třetích zemí
(1) Policie sejme pro účely záznamu v systému
pro identifikaci členských států, které mají informace
o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí, zřízeného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie51), daktyloskopické otisky osoby, která není státním příslušníkem žádného členského státu Evropské unie, je osobou bez státní pří-

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o Generální inspekci
bezpečnostních sborů
Čl. XI
Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci
bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona
č. 250/2021 Sb., se mění takto:
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1. Za § 34 se vkládá nový § 34a, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 22 zní:
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stříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/
/1726.

„§ 34a
Získávání osobních údajů pro účely záznamu
v systému pro identifikaci členských států,
které mají informace o předchozích odsouzeních
státních příslušníků třetích zemí
(1) Inspekce sejme pro účely záznamu v systému pro identifikaci členských států, které mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí, zřízeného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie22), daktyloskopické
otisky osoby, která není státním příslušníkem
žádného členského státu Evropské unie, je osobou
bez státní příslušnosti nebo osobou, jejíž státní příslušnost se nepodařilo zjistit, a která byla obviněna
ze spáchání trestného činu nebo které bylo sděleno
podezření ze spáchání trestného činu, nebyly-li její
daktyloskopické otisky sejmuty podle § 34 odst. 1.
Ustanovení § 34 odst. 2 až 5 se použijí obdobně.
(2) Inspekce osobní údaje získané podle odstavce 1 vymaže, jakmile nejsou zapotřebí pro účely
podle odstavce 1.
22

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816
ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje centralizovaný
systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí
a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726.“.

2. V § 53 písm. a) se slovo „zlikvidovány“ nahrazuje slovem „vymazány“.
Čl. XII
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 34a zákona č. 341/2011 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije až ode dne zahájení provozu
ECRIS-TCN stanoveného rozhodnutím Komise
podle čl. 35 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2019/816, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají
informace o odsouzeních státních příslušníků třetích
zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN),
na doplnění Evropského informačního systému rej-

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim
Čl. XIII
V § 4 odst. 1 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
ve znění zákona č. 183/2016 Sb. a zákona č. 455/2016
Sb., se za slovo „náčiní“ vkládají slova „a zařízení
určeného k neoprávněnému získání platebního prostředku“.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o Vojenské policii
Čl. XIV
Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii
a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 45/
/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 250/2016
Sb., zákona č. 104/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.
a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto:
1. Za § 11a se vkládá nový § 11b, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 20 zní:
„§ 11b
Získávání osobních údajů pro účely záznamu
v systému pro identifikaci členských států,
které mají informace o předchozích odsouzeních
státních příslušníků třetích zemí
(1) Vojenská policie sejme pro účely záznamu
v systému pro identifikaci členských států, které mají
informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí, zřízeného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie20), daktyloskopické
otisky osoby, která není státním příslušníkem
žádného členského státu Evropské unie, je osobou
bez státní příslušnosti nebo osobou, jejíž státní příslušnost se nepodařilo zjistit, a která byla obviněna
ze spáchání trestného činu nebo které bylo sděleno
podezření ze spáchání trestného činu, nebyly-li její
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Čl. XV

daktyloskopické otisky sejmuty podle § 11a odst. 1.
Ustanovení § 11a odst. 2 až 4 a 6 se použijí obdobně.
(2) Vojenská policie osobní údaje získané podle
odstavce 1 vymaže, jakmile nejsou zapotřebí pro
účely podle odstavce 1.

20

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816
ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje centralizovaný
systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí
a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726.“.

Přechodné ustanovení
Ustanovení § 11b zákona č. 300/2013 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije až ode dne zahájení provozu
ECRIS-TCN stanoveného rozhodnutím Komise
podle čl. 35 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2019/816, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají
informace o odsouzeních státních příslušníků třetích
zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN),
na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/
/1726.

2. V § 15 odst. 2 úvodní části ustanovení
a v § 17 odst. 1 větě druhé se slovo „zlikviduje“ nahrazuje slovem „vymaže“.

ČÁST JEDENÁCTÁ
ÚČINNOST

3. V § 15 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slovo „zlikvidovat“ nahrazuje slovem „vymazat“.
4. V § 17 odst. 2 se slovo „nezlikviduje“ nahrazuje slovem „nevymaže“.
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Čl. XVI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 28. června
2022.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

Sbírka zákonů č. 131 / 2022
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131
ZÁKON
ze dne 11. května 2022,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

4. V § 48 odst. 1 a 18 až 20 se částka „8 450 Kč“
nahrazuje částkou „9 950 Kč“.

Čl. I

5. V § 57 odst. 6 písm. a) úvodní části ustanovení se částka „8 500 Kč“ nahrazuje částkou
„7 300 Kč“.

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve
znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004
Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004
Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005
Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005
Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., 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., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 453/
/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/
/2017 Sb., zákona č. 4/2019 Sb., zákona č. 80/2019
Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb.,
zákona č. 229/2020 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 584/2020 Sb., zákona
č. 609/2020 Sb. a zákona č. 93/2022 Sb., se mění
takto:
1. V § 48 odst. 1, 3, 6, 13 a 17 se částka
„12 840 Kč“ nahrazuje částkou „11 340 Kč“.
2. V § 48 odst. 1, 3, 6, 13 a 17 se částka
„11 340 Kč“ nahrazuje částkou „12 840 Kč“.
3. V § 48 odst. 1 a 18 až 20 se částka „9 950 Kč“
nahrazuje částkou „8 450 Kč“.

6. V § 57 odst. 6 písm. a) úvodní části ustanovení se částka „7 300 Kč“ nahrazuje částkou
„8 500 Kč“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti u daně z minerálních
olejů vzniklé u minerálních olejů, které byly uvedeny do volného daňového oběhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 353/
/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Pro daňové povinnosti u daně z minerálních
olejů vzniklé u minerálních olejů, které byly uvedeny do volného daňového oběhu přede dnem nabytí účinnosti čl. I bodů 2, 4 a 6, jakož i pro práva
a povinnosti s nimi související se použije zákon
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti čl. I bodů 2, 4 a 6.
3. Při vracení daně z minerálních olejů osobám
užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu
nebo pro provádění hospodaření v lese se použije
§ 57 odst. 6 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na
tu část nároku na vrácení daně, u které osoba, jíž
nárok na vrácení daně vznikl, prokáže, že minerální
oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2
písm. j) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších
předpisů,
a) nakoupila za cenu obsahující daň ve výši podle
§ 48 odst. 1 nebo 15 zákona č. 353/2003 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
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b) vyrobila a uvedla do volného daňového oběhu
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Při vracení daně z minerálních olejů osobám
užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu
nebo pro provádění hospodaření v lese se použije
§ 57 odst. 6 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na tu
část nároku na vrácení daně, u které osoba, jíž nárok
na vrácení daně vznikl, minerální oleje podle § 45
odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) zákona
č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a) nakoupila za cenu obsahující daň ve výši podle
§ 48 odst. 1 nebo 15 zákona č. 353/2003 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, nebo
b) vyrobila a uvedla do volného daňového oběhu
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne
předcházejícího dni nabytí účinnosti čl. I bodů 2, 4 a 6.
5. Při vracení daně z minerálních olejů osobám
užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu
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nebo pro provádění hospodaření v lese se použije
§ 57 odst. 6 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. I bodů 2, 4 a 6, na
tu část nároku na vrácení daně, u které osoba, jíž
nárok na vrácení daně vznikl, prokáže, že minerální
oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2
písm. j) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších
předpisů,
a) nakoupila za cenu obsahující daň ve výši podle
§ 48 odst. 1 nebo 15 zákona č. 353/2003 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
čl. I bodů 2, 4 a 6, nebo
b) vyrobila a uvedla do volného daňového oběhu
ode dne nabytí účinnosti čl. I bodů 2, 4 a 6.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června
2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 4 a 6 a čl. II
bodů 2 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. října
2022.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

Sbírka zákonů č. 132 / 2022
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132
ZÁKON
ze dne 11. května 2022,
kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy
a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky
modifikovanými organismy a genetickými produkty,
ve znění zákona č. 346/2005 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 371/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění
takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze
dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky
modifikovaných organismů do životního prostředí
a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003,
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/
/2003, směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/412, směrnice Komise (EU) 2018/350, nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1243 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1381.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/41/ES ze
dne 6. května 2009 o uzavřeném nakládání s geneticky
modifikovanými mikroorganismy.“.

2. V § 5 odst. 1 se na konci úvodní části ustanovení doplňuje tečka a písmena a) až c) se zrušují.
3. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 31 zní:
„(2) Žádost lze podat prostřednictvím datové
schránky, v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo v listinné podobě, pokud je současně dodána na technickém nosiči dat nebo v elektronické podobě prostřednictvím
veřejné datové sítě. Pokud byly na základě nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/200231)
zavedeny standardní datové formáty, žádost o udělení povolení pro uvádění do životního prostředí

a žádost o zápis do Seznamu pro uvádění na trh se
podávají v těchto formátech.
31

) 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.“.

Dosavadní odstavce 2 až 12 se označují jako odstavce 3 až 13.
4. V § 5 odst. 4 větě první se slova „podle odstavce 1“ zrušují.
5. V § 5 odst. 5 větě první se číslo „3“ nahrazuje
číslem „4“.
6. V § 5 odst. 8 se slova „odstavce 6“ nahrazují
slovy „odstavce 7“.
7. V § 5 odst. 9 větě druhé se slova „3 a 5“ nahrazují slovy „4 a 6“.
8. V § 5 odst. 10 větě druhé se slova „5 a 6“
nahrazují slovy „6 a 7“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „8“.
9. V § 5 odst. 11 a 12 se číslo „8“ nahrazuje
číslem „9“.
10. V § 5 odst. 13 se slova „4, 5, 9 a 11“ nahrazují slovy „5, 6, 10 a 12“.
11. V § 6 odst. 1 větě první se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „7“.
12. § 9 včetně nadpisu zní:
„§ 9
Žádost o ochranu důvěrnosti některých údajů
(1) Žadatel podle § 5 odst. 1 nebo oznamovatel
podle § 16 odst. 3 nebo § 16a odst. 5 může současně
s podáním žádosti nebo oznámení požádat, aby s některými údaji obsaženými v žádosti nebo oznámení
bylo zacházeno jako s důvěrnými.
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(2) Údaje, se kterými má být zacházeno jako
s důvěrnými, musí být v žádosti nebo oznámení
označeny. Žádost nebo oznámení musí být předloženy v nedůvěrném i důvěrném znění, kdy nedůvěrné znění nesmí obsahovat údaje, se kterými má
být zacházeno jako s důvěrnými, a musí v něm být
označena místa, kde byly tyto údaje odstraněny,
a důvěrné znění musí obsahovat veškeré předkládané
údaje, včetně údajů, se kterými má být zacházeno
jako s důvěrnými, které musí být v důvěrném znění
zřetelně vyznačeny. Žadatel nebo oznamovatel je
povinen doložit, že zveřejnění údajů, se kterými
má být zacházeno jako s důvěrnými, může značně
poškodit jeho zájmy; důvody pro zachování důvěrnosti musí být uvedeny jednotlivě pro každý údaj.
(3) V žádosti a oznámení podle § 16 odst. 3
a v oznámení podle § 16a odst. 5 nelze jako údaje,
se kterými má být zacházeno jako s důvěrnými,
označit
a) obecný popis geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu,
b) název nebo obchodní firmu, adresu sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, osoby
podle odstavce 1, je-li právnickou osobou, nebo
jméno, obchodní firmu, adresu sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, osoby podle odstavce 1, je-li fyzickou osobou oprávněnou k podnikání,
c) místo a kategorii rizika uzavřeného nakládání,
požadavky na uzavřený prostor a ochranná
opatření příslušné kategorie rizika uzavřeného
nakládání,
d) hodnocení rizika, nebo
e) havarijní plán.
(4) V žádosti o udělení povolení k uvádění do
životního prostředí a v žádosti o zápis do Seznamu
pro uvádění na trh lze jako údaje, se kterými má být
zacházeno jako s důvěrnými, označit pouze
a) informace uvedené v čl. 39 odst. 2 písm. a) až c)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/200231), jsou-li vzhledem k obsahu žádosti relevantní,
b) informace o sekvencích deoxyribonukleové kyseliny, s výjimkou sekvencí použitých pro detekci, identifikaci a kvantifikaci transformační
události, nebo
c) šlechtitelské metody a strategie.
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(5) Ministerstvo posoudí žádost o zacházení
s označenými údaji jako s důvěrnými bezodkladně.
Ministerstvo rozhodne, se kterými z údajů, které
byly označeny jako údaje, se kterými má být zacházeno jako s důvěrnými, se v postupech a řízeních
podle tohoto zákona bude zacházet jako s důvěrnými; do doby vydání tohoto rozhodnutí neběží
lhůta podle § 5 odst. 5. Rozhodnutí o tom, se kterými údaji se bude zacházet jako s důvěrnými, zašle
ministerstvo dotčeným ministerstvům současně s žádostí podle § 5 odst. 5.“.
Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.
13. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 9a
Ochrana důvěrnosti údajů
(1) K údajům, o kterých ministerstvo rozhodlo,
že se s nimi bude zacházet jako s důvěrnými, mají
přístup pouze
a) správní orgány uvedené v § 27,
b) Česká komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty,
c) právnické osoby, se kterými uzavřelo ministerstvo smlouvu podle § 28 odst. 1 písm. f),
d) příslušné orgány členských států a
e) Komise.
(2) Ministerstvo je povinno zabezpečit ochranu
důvěrnosti údajů, o kterých rozhodlo, že se s nimi
bude zacházet jako s důvěrnými. Tyto údaje ministerstvo nesmí zveřejnit s výjimkou případů, kdy
a) je nutné přijmout naléhavé opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního
prostředí, zejména při mimořádných situacích,
nebo
b) jsou součástí závěrů vědeckých výstupů vydaných Českou komisí pro nakládání s geneticky
modifikovanými organismy a genetickými produkty nebo Evropským úřadem pro bezpečnost
potravin anebo závěrů hodnotících zpráv, a pokud se týkají předvídatelných účinků na lidské
zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí.
(3) Údaje, o kterých ministerstvo rozhodlo, že
se s nimi bude zacházet jako s důvěrnými, se neposkytují podle zákona o svobodném přístupu k infor-
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macím a podle zákona o právu na informace o životním prostředí.
(4) Ochrana důvěrnosti údajů, o kterých ministerstvo rozhodlo, že se s nimi bude zacházet jako
s důvěrnými, platí i v případě, kdy žadatel vzal svou
žádost podle § 5 odst. 1 zpět nebo oznamovatel
oznámil ukončení uzavřeného nakládání první nebo
druhé kategorie rizika, ke kterému vzniklo oprávnění podle § 16a odst. 3.
(5) Ministerstvo obdobně jako podle odstavců 2
a 3 zabezpečí rovněž ochranu důvěrnosti údajů,
a) které byly v žádosti nebo oznámení označeny
jako údaje, se kterými má být zacházeno jako
s důvěrnými, do doby vydání rozhodnutí ministerstva podle § 9 odst. 5,
b) které žadatel označil jako údaje, se kterými má
být zacházeno jako s důvěrnými, pokud žadatel
vzal svou žádost podle § 5 odst. 1 zpět před tím,
než ministerstvo rozhodlo o tom, zda se s těmito
údaji bude zacházet jako s důvěrnými, nebo
c) které oznamovatel označil jako údaje, se kterými má být zacházeno jako s důvěrnými, pokud oznamovatel vzal své oznámení o uzavřeném nakládání druhé kategorie zpět před uplynutím lhůty podle § 16a odst. 3 nebo pokud
ministerstvo vydalo některé z rozhodnutí uvedených v § 16b odst. 1.“.
14. V § 13 se na konci písmene f) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno g), které
zní:
„g) dnem doručení oznámení o ukončení uzavřeného nakládání první nebo druhé kategorie rizika ministerstvu.“.
15. V § 18 odst. 4 větě první, § 24a odst. 1 větě
první a v § 38 písm. a) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
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16. V § 22 odst. 3 se slova „označených za obchodní tajemství (§ 9)“ nahrazují slovy „jejichž důvěrnost je chráněna podle § 9a“.
17. V § 24a odst. 2 větě druhé se slova „3 nebo 5“ nahrazují slovy „4 nebo 6“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Na oznámení podle § 16 odst. 3 nebo § 16a
odst. 5 zákona č. 78/2004 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která
byla ministerstvu doručena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije § 9 zákona č. 78/
/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Na žádosti podle § 5 odst. 1 zákona č. 78/
/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které byly ministerstvu doručeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
a o nichž do dne nabytí účinnosti tohoto zákona
nebylo pravomocně rozhodnuto, se použije § 9 zákona č. 78/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Ochrana důvěrnosti podle § 9a zákona č. 78/
/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se obdobně použije i na údaje,
které byly označeny za obchodní tajemství podle § 9
odst. 1 a 2 zákona č. 78/2004 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, v žádosti nebo oznámení doručených ministerstvu přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.
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133
VYHLÁŠKA
ze dne 17. května 2022,
kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy
a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 41 odst. 1 písm. a) zákona č. 109/
/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů:
Čl. I
Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují
podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné
výchovy ve školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 244/2011 Sb., vyhlášky č. 124/2014 Sb. a vyhlášky č. 198/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 14 odstavec 7 zní:
„(7) Diagnostický ústav v Brně je určen, jde-li
o děti
a) zpravidla od 3 let do ukončení povinné školní
docházky, pro správní obvody obcí s rozšířenou
působností Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Ivančice,
Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov,
Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice,
Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo,
Židlochovice, Bystřice nad Pernštejnem, Jihlava,
Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou,
Nové Město na Moravě, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou, Bystřice pod

Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Uherské Hradiště a Uherský Brod a
b) po ukončení povinné školní docházky, pro
kraje Jihomoravský a Zlínský a pro správní obvody obcí s rozšířenou působností Litomyšl,
Moravská Třebová, Polička, Svitavy, Bystřice
nad Pernštejnem, Jihlava, Moravské Budějovice,
Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě,
Telč, Třebíč, Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou, a to pro chlapce; územní působnost pro
dívky je rozšířena o kraj Olomoucký a správní
obvody obcí s rozšířenou působností Bílovec,
Bruntál, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm,
Jablunkov, Kopřivnice, Odry, Rýmařov, Třinec
a Vítkov.“.
2. V § 14 se odstavec 11 zrušuje.
Dosavadní odstavce 12 a 13 se označují jako odstavce 11 a 12.
3. V § 15 se číslo „9“ nahrazuje slovy „6, 8 a 9
a v § 14 odst. 7 písm. a)“ a slova „až 12“ se nahrazují
slovy „a 11 a v § 14 odst. 7 písm. b)“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2022.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Gazdík v. r.
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