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ZÁKON

ze dne 15. června 2022

o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti

s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Další opatření v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným

invazí vojsk Ruské federace

§ 1

(1) Je-li to nezbytné z důvodu ochrany zahra-
ničně politických zájmů České republiky v souvislos-
ti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vy-
volaným invazí vojsk Ruské federace, může vláda
stanovit nařízením, že žádost o udělení oprávnění
k pobytu na území České republiky podaná na za-
stupitelském úřadu občanem státu, který není člen-
ským státem Evropské unie nebo není vázán mezi-
národní smlouvou sjednanou s Evropskou unií1),
z níž mu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné
takovému právu občanů Evropské unie, anebo Do-
hodou o Evropském hospodářském prostoru2), (dále
jen „třetí země“) je nepřijatelná. Při zjišťování nepři-
jatelnosti žádosti se postupuje podle ustanovení
§ 169h odst. 5 zákona o pobytu cizinců na území
České republiky obdobně.

(2) Vláda současně může stanovit, na které žá-
dosti a skupiny občanů třetí země se nařízení podle
odstavce 1 nevztahuje.

§ 2

Řízení o žádosti o udělení oprávnění k pobytu
na území České republiky podané na zastupitelském
úřadu občanem třetí země uvedené v nařízení vlády
podle § 1 odst. 1 zahájené přede dnem nabytí účin-
nosti takového nařízení, nejde-li o žádost, na kterou
se takové nařízení nevztahuje, se dnem nabytí účin-
nosti tohoto nařízení zastavuje.

1) Například Dohoda mezi Evropským společenstvím
a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou kon-
federací na straně druhé o volném pohybu osob.

2) Přílohy V a VIII Dohody o Evropském hospodářském
prostoru, v platném znění.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o některých opatřeních
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

§ 3

Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,
se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písm. c) se za slovo „dočasnou“
vkládají slova „nebo mezinárodní“ a na konci pís-
mene se slovo „nebo“ zrušuje.

2. V § 5 odst. 1 písm. d) se za slovo „dočasná“
vkládají slova „nebo mezinárodní“.

3. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které
včetně poznámek pod čarou č. 2 a 3 zní:

„e) je podána cizincem, který je občanem Evropské
unie, státu, který je vázán mezinárodní smlou-
vou sjednanou s Evropskou unií2), z níž mu
vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné ta-
kovému právu občanů Evropské unie, nebo
státu, který je vázán Dohodou o Evropském
hospodářském prostoru3).

2) Například Dohoda mezi Evropským společenstvím
a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou kon-
federací na straně druhé o volném pohybu osob.

3) Přílohy V a VIII Dohody o Evropském hospodářském
prostoru, v platném znění.“.
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4. V § 5 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Rozhodnutí o dočasné ochraně Ministerstvo vnitra
nebo Policie České republiky vydá bez zbytečné-
ho odkladu, ve zvlášť složitých případech ve lhůtě
do 60 dnů ode dne podání žádosti o udělení dočasné
ochrany.“.

5. V § 5 se na konci textu odstavce 6 doplňují
slova „a o sdílení informací o cizinci ve věci dočasné
ochrany s příslušnými orgány členských států
Evropské unie“.

6. V § 5 se doplňuje odstavec 8, který včetně
poznámky pod čarou č. 4 zní:

„(8) Oprávnění k pobytu za účelem dočasné
ochrany dále zaniká

a) podáním žádosti o udělení dočasné ochrany po-
dle rozhodnutí Rady v jiném členském státě
Evropské unie,

b) udělením dočasné ochrany podle rozhodnutí
Rady jiným členským státem Evropské unie,

c) podáním žádosti o udělení mezinárodní ochra-
ny v jiném členském státě Evropské unie váza-
ném nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 604/20134), nebo

d) udělením víza k pobytu nad 90 dnů, povolení
k pobytu nebo mezinárodní ochrany na území
České republiky nebo v jiném státě.

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/
/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria
a postupy pro určení členského státu příslušného k posu-
zování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním
příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní přísluš-
nosti v některém z členských států (přepracované
znění).“.

7. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

„§ 5a

(1) Žádost o udělení oprávnění k pobytu na
území České republiky podávaná na zastupitelském
úřadu cizincem uvedeným v § 3 nebo § 5 odst. 1
písm. c) nebo d) je nepřijatelná, a to i v případech,
kdy byla cizinci dočasná ochrana již udělena a opráv-
nění k pobytu za účelem dočasné ochrany nezaniklo.
Při zjišťování nepřijatelnosti žádosti se postupuje
podle ustanovení § 169h odst. 5 zákona o pobytu
cizinců na území České republiky obdobně.

(2) Vláda může nařízením stanovit výjimky
z nepřijatelnosti žádosti podle odstavce 1.“.

8. V § 6 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou
„Žadatel, kterému nebylo ubytování zajištěno orgá-
nem krizového řízení při plnění úkolu uloženého
podle krizového zákona, je dále k žádosti povinen
předložit doklad o ubytování podle § 31 odst. 5 zá-
kona o pobytu cizinců na území České republiky;
požadavek na úředně ověřený podpis vlastníka nebo
oprávněného uživatele bytu nebo domu na tomto
dokladu se neuplatní.“ a věta třetí se zrušuje.

9. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Cizinec je povinen předložit fotografii.“.

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

„(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České re-
publiky jsou oprávněny pořídit obrazový záznam
cizince pro účely uvedené v odstavcích 1 a 2.“.

Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako od-
stavce 4 až 11.

11. V § 6 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Ministerstvo vnitra a Policie České republiky mo-
hou předávat údaje z této evidence státním orgánům
jiných členských států, je-li to potřebné k plnění je-
jich úkolů.“.

12. V § 6 odst. 9 se za větu první vkládají věty
„Cizinec, kterému byla udělena dočasná ochrana po-
dle tohoto zákona, je povinen hlásit změnu místa
pobytu na území České republiky Ministerstvu vni-
tra do 3 pracovních dnů ode dne změny, a to do-
ložením dokladu o ubytování podle odstavce 1. Po-
kud doložený doklad nesplňuje podmínky podle od-
stavce 1, k oznámení změny místa pobytu se nepři-
hlíží. Povinnost se na cizince vztahuje, pokud
předpokládaná změna místa pobytu na území České
republiky bude delší než 15 dnů.“ a na konci textu
věty páté se doplňují slova „společně s doložením
dokladu o ubytování podle odstavce 1“.

13. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

„§ 6a

(1) Ministerstvo vnitra zruší cizinci, kterému
byla udělena dočasná ochrana, v informačním systé-
mu cizinců údaj o místě hlášeného pobytu na území
České republiky, jestliže
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a) byl zápis tohoto údaje proveden na základě ne-
pravdivě nebo nesprávně uvedených skuteč-
ností,

b) byl objekt, na jehož adrese je cizinec hlášen
k pobytu na území České republiky, odstraněn
nebo zanikl, nebo

c) zaniklo právo užívat objekt nebo vymezenou
část objektu, na jehož adrese je cizinec hlášen
k pobytu na území České republiky, a ne-
užívá-li tento objekt nebo jeho vymezenou část.

(2) Ministerstvo vnitra zruší údaj o místě hláše-
ného pobytu podle odstavce 1 písm. c) na základě
prohlášení vlastníka nebo osoby oprávněné k užívání
objektu nebo jeho vymezené části.

(3) Ministerstvo vnitra dále zruší údaj o místě
hlášeného pobytu, jestliže se cizinec na místě hláše-
ného pobytu nezdržuje déle než 15 dnů, a to na zá-
kladě informace

a) Policie České republiky,

b) organizační složky státu nebo státního podniku,
v jejichž objektu byl cizinec ubytován, nebo

c) obce, kde má cizinec místo hlášeného pobytu na
území České republiky.

(4) Místem pobytu cizince po zrušení údaje
o místě hlášeného pobytu na území České republiky
je sídlo správního orgánu, který tento údaj úředně
zrušil; v informačním systému cizinců je tento údaj
označen jako adresa úřadu.

(5) Ustanovení částí druhé a třetí správního
řádu se na postup podle odstavců 1 až 3 nepoužijí.“.

14. V § 7 odst. 1 až 3 se slova „úhrady poskyt-
nutých zdravotních služeb“ nahrazují slovy „veřej-
ného zdravotního pojištění“.

15. V § 7 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ ; osoba, která dovršila 18 let věku a současně
nedovršila 65 let věku, se po uplynutí 150 dnů ode
dne udělení dočasné ochrany pro účely veřejného
zdravotního pojištění považuje za osobu s trvalým
pobytem na území České republiky“.

16. V § 7 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Za nezaopatřené dítě se u osob, kterým
byla udělena dočasná ochrana podle tohoto zákona,
pro účely veřejného zdravotního pojištění považuje
také osoba, která dovršila 18 let věku a soustavně se

připravuje na budoucí povolání v rámci studia na
středních a vysokých školách na Ukrajině, a to nej-
déle do 26 let věku.“.

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

„§ 7a

Odhlášení z veřejného zdravotního pojištění

(1) Státní příslušník Ukrajiny, který je pojištěn-
cem podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
(dále jen „pojištěnec“) a který odcestoval na Ukra-
jinu, může u zdravotní pojišťovny, u které je pojiš-
těn, učinit písemné prohlášení podle § 8 odst. 4 zá-
kona o veřejném zdravotním pojištění o skutečnosti,
že odcestoval v souvislosti s ozbrojeným konfliktem
na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské
federace, i zpětně. V takovém případě pojištěnec není
povinen platit pojistné ode dne, který v tomto pro-
hlášení uvedl, ne však dříve než ode dne 24. února
2022. Ode dne, který pojištěnec v prohlášení uvedl,
ne však dříve než ode dne 24. února 2022, až do dne,
kdy se u zdravotní pojišťovny opět přihlásil, nemá
pojištěnec nárok na poskytování hrazených služeb
podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Sou-
časně s opětovným přihlášením u zdravotní pojišťov-
ny je pojištěnec povinen této zdravotní pojišťovně
doložit dobu pobytu na Ukrajině. Úprava, týkající
se nepřetržitého pobytu delšího než 6 měsíců a před-
ložení dokladu o uzavřeném zdravotním pojištění
v cizině a jeho délce obsažená v § 8 odst. 4 zákona
o veřejném zdravotním pojištění, se nepoužije.

(2) Pojištěnec, který je státním příslušníkem
Ukrajiny, který přede dnem 24. února 2022 učinil
u zdravotní pojišťovny písemné prohlášení podle
§ 8 odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění,
avšak v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na
území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské fede-
race se vrátil dříve než po 6 měsících, není povinen
doplatit zdravotní pojišťovně pojistné ode dne, kdy
bylo písemné prohlášení doručeno zdravotní pojiš-
ťovně, až do dne, kdy se pojištěnec u zdravotní po-
jišťovny opět přihlásil, pokud po celou dobu pobytu
v cizině nečerpal v České republice zdravotní služby
hrazené z veřejného zdravotního pojištění a pokud
doloží dobu pobytu na Ukrajině.“.

18. V § 9 odstavec 2 zní:
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„(2) Ustanovení § 1 až 7 a § 8 pozbývají plat-
nosti uplynutím dne 31. března 2023.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o opatřeních v oblasti
zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

§ 4

Zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti za-
městnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v sou-
vislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, se mění
takto:

1. V § 6 odst. 1 se slova „ , který se zdržuje na
území České republiky,“ zrušují a na konci textu
odstavce se doplňují slova „ ; to neplatí, je-li cizinci
s dočasnou ochranou bezplatně poskytnuto ubyto-
vání, celodenní strava a základní prostředky osobní
hygieny“.

2. V § 6 odst. 2 větě první se za slova „cizince
s dočasnou ochranou“ vkládají slova „ , který se
zdržuje na území České republiky,“ a na konci textu
věty se doplňují slova „ ; to neplatí, je-li cizinci s do-
časnou ochranou bezplatně poskytnuto ubytování,
celodenní strava a základní prostředky osobní hy-
gieny“.

3. V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Byl-li žadatel o dávku krajskou pobočkou
Úřadu práce vyzván, aby jí osobně osvědčil skuteč-
nosti rozhodné pro nárok na dávku, je povinen této
výzvě vyhovět, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne do-
ručení výzvy, nebyla-li krajskou pobočkou Úřadu
práce určena delší lhůta; neučiní-li tak v uvedené
lhůtě, žádost o dávku se zamítne.“.

4. V § 8 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Za
bezplatné se považuje poskytnutí ubytování i v pří-
padě, kdy ubytovaná osoba uhradila náklady za plyn
a elektřinu v rozsahu, který odpovídá rozsahu, ve
kterém plyn a elektřinu využívá.“.

5. V § 8 se za odstavec 6 vkládá nový odsta-
vec 7, který zní:

„(7) Je-li cizinci s dočasnou ochranou žadate-
lem o příspěvek poskytnut k ubytování celý byt,
podmínkou nároku na příspěvek je dále skutečnost,

že v kalendářním měsíci bezprostředně předcházejí-
cím kalendářnímu měsíci, od kterého je nárok na
příspěvek uplatňován, byl tento byt neobývaný. Za
neobývaný byt je pro účely tohoto zákona považo-
ván i byt, který sloužil pouze pro krátkodobé uby-
tování nebo v něm již byli ubytováni cizinci s dočas-
nou ochranou. Tuto skutečnost prokazuje žadatel
o příspěvek čestným prohlášením.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

6. V § 8 odst. 8 písm. a) se za slovo „měsíc“
vkládají slova „ , a to s přihlédnutím k tomu, zda
ubytovaná osoba sdílí ubytování s žadatelem o pří-
spěvek,“.

7. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nad-
pisu a poznámky pod čarou č. 3 zní:

„§ 8a

Společné ustanovení

Krajské pobočky Úřadu práce a Ministerstvo
práce a sociálních věcí jsou oprávněny získávat
a zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování
o dávce a příspěvku a jejich výplatu včetně osobních
údajů, a to v elektronické podobě způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup a zároveň zajišťujícím
ochranu osobních údajů. Právnické a fyzické osoby
jsou povinny poskytovat Ministerstvu práce a sociál-
ních věcí údaje ze svých informačních systémů, jde-li
o údaje nezbytné pro rozhodování o dávkách a pří-
spěvcích podle tohoto zákona. Veškeré údaje o dáv-
kách a příspěvcích podle tohoto zákona jsou součástí
Jednotného informačního systému práce a sociálních
věcí3).

3) § 4a zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České re-
publiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů.“.

§ 5

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 8 odst. 7 zákona č. 66/2022 Sb.,
o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociál-
ního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným kon-
fliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk
Ruské federace, ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, neplatí pro příspěvek, na
který vznikl nárok před 1. červencem 2022.
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ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o opatřeních v oblasti školství
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

§ 6

V zákoně č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti
školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na
území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské fede-
race, se za § 2 vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu
zní:

„§ 2a

Spádová škola v případě zrušeného údaje
o místě hlášeného pobytu

U uchazeče o přijetí k předškolnímu nebo zá-

kladnímu vzdělávání, kterému Ministerstvo vnitra
podle § 6a zákona o některých opatřeních v souvis-
losti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v informač-
ním systému cizinců zrušilo údaj o místě hlášeného
pobytu na území České republiky, není spádovou
mateřskou nebo základní školou škola podle sídla
Ministerstva vnitra. Určení spádové mateřské nebo
základní školy se řídí místem pobytu ohlášeným po-
dle jiného zákona.“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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176

ZÁKON

ze dne 15. června 2022,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna energetického zákona

Čl. I

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podni-
kání a o výkonu státní správy v energetických od-
větvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona
č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona
č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona
č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona
č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona
č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona
č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona
č. 382/2021 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta první
zrušuje a na konci poznámky pod čarou se na samo-
statném řádku doplňuje věta „Směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června
2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elek-
třinou a o změně směrnice 2012/27/EU.“.

2. V § 2 odst. 2 písm. b) se slovo „nebo“ na-

hrazuje čárkou a na konci textu bodu 27 se doplňují
slova „nebo služba uskladňování plynu“.

3. V § 2 odst. 2 se na konci písmene b) tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se body 34 a 35, které
znějí:

„34. plynárenským dnem časový úsek trvající od
06:00:00 hodin kalendářního dne do
06:00:00 hodin následujícího kalendářního
dne,

35. skladovací kapacitou provozní objem části
nebo celého zásobníku plynu určený v m3

nebo v energetických jednotkách, těžební
nebo vtláčecí výkon zásobníku plynu
v energetických jednotkách/den nebo tě-
žební nebo vtláčecí křivka zásobníku plynu
v energetických jednotkách/den,“.

4. § 12a včetně nadpisu zní:

„§ 12a

Dodavatel poslední instance

(1) Povinnost dodavatele poslední instance má
uvnitř vymezeného území držitele licence na distri-
buci elektřiny nebo plynu, jehož zařízení je připo-
jeno k přenosové nebo k přepravní soustavě a k jehož
distribuční soustavě je připojeno nejméně 90 000 od-
běrných míst zákazníků, držitel licence na obchod
s elektřinou nebo na obchod s plynem, který je nebo
byl součástí téhož vertikálně integrovaného podni-
katele nebo vertikálně integrovaného plynárenského
podnikatele, jako je držitel licence na distribuci elek-
třiny nebo na distribuci plynu ve vymezeném území,
kde se nachází odběrné místo. Je-li takových držitelů
licence na obchod s elektřinou nebo obchod s plynem
více, má pro kalendářní rok povinnost dodavatele
poslední instance uvnitř vymezeného území držitele
licence na distribuci elektřiny nebo plynu ten z drži-
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telů licence na obchod s elektřinou nebo obchod
s plynem podle věty první, který k 1. lednu kalen-
dářního roku uvnitř vymezeného území dodává
elektřinu nebo plyn do největšího množství odběr-
ných míst spotřebitelů. Energetický regulační úřad
zveřejňuje na svých internetových stránkách infor-
maci o tom, který držitel licence na obchod s elektři-
nou nebo na obchod s plynem má povinnost doda-
vatele poslední instance uvnitř vymezeného území
jednotlivých provozovatelů distribučních soustav.

(2) Dodavatel poslední instance je povinen do-
dávat elektřinu nebo plyn zákazníkovi, jehož doda-
vatel

a) pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat elek-
třinu nebo plyn,

b) nesplňuje finanční podmínky zúčtování odchy-
lek nebo nepřenesl odpovědnost za odchylku na
jiný subjekt zúčtování, nebo

c) nemá zajištěnu související službu

1. v elektroenergetice v případě dodávky elek-
třiny na základě smlouvy o sdružených služ-
bách dodávky elektřiny, nebo

2. v plynárenství v případě dodávky plynu na
základě smlouvy o sdružených službách do-
dávky plynu.

(3) Dodavatel poslední instance dále odpovídá
po dobu nejdéle 1 měsíce za odchylku předávacího
místa výrobce, jehož obchodník s elektřinou po-
zbyl oprávnění nebo možnost vykupovat elektřinu
nebo u kterého nastala skutečnost podle odstavce 2
písm. b) a v jeho předávacím místě nikdo neodpo-
vídá za odchylku. Dodavatel poslední instance po
tuto dobu nabývá elektřinu, kterou výrobce dodal
do elektrizační soustavy, bezúplatně.

(4) Dodavatel poslední instance je dále povinen
dodávat elektřinu nebo plyn provozovateli distri-
buční soustavy na krytí ztrát v distribuční soustavě,
u jehož dodavatele elektřiny nebo plynu nastala sku-
tečnost podle odstavce 2 písm. a) nebo b).

(5) Dodávka elektřiny nebo plynu od dodava-
tele poslední instance zákazníkovi zahrnuje rovněž
související službu v elektroenergetice nebo plynáren-
ství. To neplatí v případě, že zákazník měl uzavře-
nou smlouvu o dodávce elektřiny podle § 50 odst. 1
nebo smlouvu o dodávce plynu podle § 72 odst. 1.

(6) Povinnost dodavatele poslední instance do-
dávat plyn se nevztahuje na zákazníka, jehož spo-

třeba plynu v odběrném místě byla za posledních
12 měsíců vyšší než 630 MWh, s výjimkou odběru
k zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou nebo
čištění odpadních vod. Dodavatel poslední instance
není povinen dodávat elektřinu nebo plyn při zjištění
neoprávněného odběru v daném odběrném místě.

(7) Dodavatel poslední instance dodává elek-
třinu nebo plyn po dobu nejdéle 6 měsíců domác-
nosti, která má nové odběrné místo, do něhož elek-
třina nebo plyn nebyly ještě dodávány, a to v případě,
byl-li o dodávku touto domácností požádán.“.

5. Za § 12a se vkládají nové § 12b až 12e, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 12b

Podmínky dodávky poslední instance

(1) Dodavatel poslední instance je povinen zve-
řejnit na svých internetových stránkách podmínky
dodávky elektřiny nebo plynu nebo odběru elek-
třiny nebo plynu od výrobce. Energetický regulační
úřad rozhodne o uložení povinnosti změny podmí-
nek podle věty první, jestliže podmínky stanovené
dodavatelem poslední instance zakládají značnou ne-
rovnováhu v právech a povinnostech v neprospěch
zákazníka nebo výrobce.

(2) Zákazník a provozovatel distribuční sou-
stavy jsou povinni hradit dodavateli poslední in-
stance platbu za dodanou elektřinu nebo plyn,
včetně záloh na dodávku elektřiny nebo plynu sta-
novených dodavatelem poslední instance, a dodržo-
vat ostatní podmínky dodávky elektřiny nebo plynu
stanovené dodavatelem poslední instance. Četnost
zálohové platby pro zákazníka v postavení spotřebi-
tele je měsíční a splatnost zálohové platby činí nej-
méně 14 kalendářních dní.

(3) Je-li důvodná obava, že dodavatel poslední
instance uvnitř vymezeného území provozovatele
distribuční soustavy nebude schopen zajistit své po-
vinnosti, Energetický regulační úřad neprodleně roz-
hodne o uložení povinnosti dodavatele poslední in-
stance jinému dodavateli poslední instance nebo ji-
nému držiteli licence na obchod s elektřinou nebo
plynem.

(4) Energetický regulační úřad uloží povinnost
dodavatele poslední instance podle odstavce 3 tako-
vému dodavateli poslední instance nebo jinému drži-
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teli licence na obchod s elektřinou či plynem, u kte-
rého s přihlédnutím k okolnostem existuje důvodný
předpoklad, že bude schopen zajistit spolehlivé
plnění povinnosti dodavatele poslední instance. Ne-
odůvodňují-li okolnosti jiný postup, uloží Energe-
tický regulační úřad povinnost dodavatele poslední
instance držiteli licence na obchod s elektřinou či
plynem, který dodává ve vymezeném území elek-
třinu nebo plyn do nejvíce odběrných míst. Rozhod-
nutí o uložení povinnosti dodavatele poslední in-
stance může být prvním úkonem v řízení. Rozklad
proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(5) Pominou-li důvody, pro které Energetický
regulační úřad uložil povinnost dodavatele poslední
instance, Energetický regulační úřad rozhodnutí
o uložení povinnosti dodavatele poslední instance
zruší nebo stanoví dobu, jejímž uplynutím uložená
povinnost zanikne. V takovém případě dodává drži-
tel licence na obchod s elektřinou či plynem, kterému
Energetický regulační úřad uložil povinnost dodava-
tele poslední instance, elektřinu nebo plyn do odběr-
ného místa, ve kterém došlo k zahájení dodávek po-
slední instance, až do doby ukončení dodávky po-
slední instance podle § 12d.

§ 12c

Zahájení dodávky poslední instance

(1) Povinnosti dodavatele poslední instance
vznikají dnem, kdy operátor trhu oznámí dodavateli
poslední instance registrační číslo odběrného místa
nebo výrobny zákazníka podle § 12a odst. 2 nebo
výrobce podle § 12a odst. 3 nebo místa určeného
pro krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy.

(2) Dodavatel elektřiny nebo plynu, u kterého
nastala některá ze skutečností podle § 12a odst. 2, je
povinen neprodleně informovat o této skutečnosti
operátora trhu a zároveň předat dotčenému dodava-
teli poslední instance identifikační a kontaktní údaje
o dotčeném zákazníkovi nebo výrobci a další údaje
o odběrném nebo předávacím místě, které jsou po-
třebné pro zahájení dodávky nebo převzetí odpo-
vědnosti za odchylku.

(3) Provozovatel distribuční soustavy, uvnitř
jehož vymezeného území se nachází odběrné místo,
pro které není zajištěna služba distribuční soustavy
v případě dodávky elektřiny na základě smlouvy
o sdružených službách dodávky elektřiny nebo v pří-

padě dodávky plynu na základě smlouvy o sdruže-
ných službách dodávky plynu, je povinen informo-
vat o této skutečnosti neprodleně operátora trhu.
Provozovatel distribuční soustavy je povinen předat
dodavateli poslední instance kontaktní a identifikační
údaje o zákazníkovi nebo výrobci a další údaje o od-
běrném nebo předávacím místě, které jsou potřebné
pro zahájení dodávky nebo převzetí odpovědnosti za
odchylku.

(4) Dodavatel poslední instance je povinen
oznámit dotčenému zákazníkovi termín zahájení do-
dávky, výši ceny a ostatní podmínky dodávky. Věta
první se obdobně použije při zahájení odběru od vý-
robce. Zahájení dodávky nebo odběru je dodavatel
poslední instance povinen oznámit také provozova-
teli distribuční soustavy.

(5) Okamžikem zahájení dodávky elektřiny
nebo plynu, nebo odběru elektřiny dodavatelem po-
slední instance dochází k zániku závazků založených
smlouvami sjednanými mezi zákazníkem nebo vý-
robcem a původním dodavatelem nebo obchodní-
kem, jejichž předmětem byla dodávka elektřiny nebo
plynu. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti ply-
noucí z plnění nebo porušení z tohoto závazku.

§ 12d

Ukončení dodávky poslední instance

(1) Povinnost dodávky poslední instance podle
§ 12a odst. 2 a 4 zaniká uplynutím 3 měsíců od jejího
vzniku, jestliže zákazník nezmění dodavatele elek-
třiny nebo plynu před uplynutím této doby.

(2) Jestliže zákazník podle § 11a odst. 1
písm. a) nebo b) během trvání dodávky elektřiny
nebo plynu dodavatelem poslední instance nezměnil
dodavatele elektřiny nebo plynu, odebírá elektřinu
nebo plyn a není v prodlení s úhradou žádné z plateb
za dodávku elektřiny nebo plynu vůči dodavateli
poslední instance, vzniká uplynutím doby podle od-
stavce 1 závazek na dobu neurčitou, jehož předmě-
tem je dodávka elektřiny nebo plynu a zajištění
služby distribuční soustavy v elektroenergetice nebo
plynárenství za cenu dodávky elektřiny nebo plynu
a podmínek, které dodavatel poslední instance zaslal
na adresu zákazníka, kterou obdržel podle § 12c
odst. 2 nebo 3 před uplynutím doby podle od-
stavce 1; § 50 odst. 2 a § 72 odst. 2 o povinné pí-
semné formě smlouvy se v tomto případě nepoužije.
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§ 12e

Prokazatelná ztráta

(1) Jestliže Energetický regulační úřad roz-
hodne o cenách dodavatele poslední instance jako
o cenách maximálních, má dodavatel poslední in-
stance právo na úhradu prokazatelné ztráty a přimě-
řeného zisku, pokud maximální ceny nepokrývají
náklady na zajištění dodávky elektřiny nebo plynu
a přiměřený zisk.

(2) Prokazatelná ztráta a přiměřený zisk se
hradí dotací ze státního rozpočtu. O poskytnutí do-
tace ze státního rozpočtu rozhoduje na žádost do-
davatele poslední instance ministerstvo. Výši proka-
zatelné ztráty a přiměřený zisk prokazuje dodavatel
poslední instance.“.

6. V § 17 odst. 12 se za slovo „vykonávaných“
vkládají slova „nebo obstarávaných“ a na konci od-
stavce se doplňuje věta „Energetický regulační úřad
je oprávněn rozhodnout o tom, že cenu za usklad-
ňování plynu v zásobnících plynu přímo připoje-
ných do přepravní soustavy nestanoví, pokud na
trhu se službou uskladňování plynu dojde k takovým
změnám, pro které pominou důvody pro regulaci
ceny služby uskladňování plynu.“.

7. V § 17b odstavec 1 zní:

„(1) Energetický regulační úřad má pětičlennou
Radu (dále jen „Rada“). Jeden z členů Rady je před-
sedou Rady. Předseda řídí činnost Rady, v jeho ne-
přítomnosti řídí její činnost jím pověřený člen Rady.
Předseda Rady jedná jménem Úřadu a stojí v jeho
čele. Ve stanovených případech rozhoduje Rada.“.

8. V § 17b odst. 7 se za text „odst. 3,“ vkládají
slova „svým jednáním naruší řádný výkon pravo-
mocí Energetického regulačního úřadu,“.

9. V § 19a odst. 1 větě první se za slova „pře-
pravní soustavy“ vkládají slova „ , zásobníků plynu
přímo připojených do přepravní soustavy“.

10. V § 19a odst. 3 se za slovo „soustavy“ vklá-
dají slova „a cena služby uskladňování plynu v zá-
sobnících plynu přímo připojených do přepravní
soustavy“.

11. V § 19a odstavec 5 zní:

„(5) Cenu dodavatele poslední instance reguluje
Energetický regulační úřad stanovením závazného
postupu pro tvorbu ceny dodavatele poslední in-
stance tak, aby ceny tímto postupem stanovené po-

krývaly ekonomicky oprávněné náklady na zajištění
činnosti dodávky poslední instance, dále odpisy a při-
měřený zisk. Postup tvorby ceny dodavatele po-
slední instance zahrnuje způsob určení výše ceny
energie v Kč/MWh odrážející aktuální výši ceny
elektřiny nebo plynu na velkoobchodních trzích,
určení nebo způsob určení maximální výše dodateč-
ných nákladů, rizikových přirážek, přiměřeného
zisku v Kč/MWh a určení nebo způsob určení ma-
ximální výše stálého měsíčního platu v Kč/odběrné
místo/měsíc. Pokud vláda stanoví rozsah prostředků
státního rozpočtu na poskytnutí dotace na úhradu
prokazatelné ztráty, Energetický regulační úřad sta-
noví ceny dodavatele poslední instance jako ceny
maximální. V tomto případě postupuje Energetický
regulační úřad tak, aby stanovené ceny pokrývaly
rozdíl mezi předpokládanými náklady na zajištění
dodávky elektřiny nebo plynu společně s přiměře-
ným ziskem dodavatele poslední instance a předpo-
kládanou výši dotace na úhradu prokazatelné ztráty
dodavatele poslední instance.“.

12. V § 28 odst. 2 písm. j) se text „12a“ nahra-
zuje textem „12b“.

13. V § 30 odst. 2 a § 61 odst. 2 se na konci
textu písmene f) doplňují slova „až § 12c“.

14. V § 51 odst. 1 písm. b) a § 74 odst. 1
písm. b) se slovo „smluvených“ zrušuje.

15. V § 56 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Účastník trhu s plynem má právo rezervo-
vat přepravní kapacitu ze zásobníku plynu a do zá-
sobníku plynu pouze do výše rezervované sklado-
vací kapacity, kterou disponuje, a dále má povinnost
strpět odebrání rezervované přepravní kapacity ze
strany provozovatele přepravní soustavy v případě,
že disponuje nižší rezervovanou skladovací kapaci-
tou než rezervovanou přepravní kapacitou. Povin-
nost účastníka trhu s plynem platit za rezervaci
pevné přepravní kapacity provozovateli přepravní
soustavy cenu v rozsahu kapacity nepřidělené jinému
účastníku trhu s plynem tím není dotčena.“.

16. V § 58 se na konci odstavce 9 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) nabízet přepravní kapacitu, ke které zaniklo
účastníkovi trhu s plynem právo na její využí-
vání podle § 56 odst. 4, jako volnou přepravní
kapacitu.“.
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17. V § 60 se na konci odstavce 8 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které zní:

„z) předávat provozovateli přepravní soustavy in-
formace o velikosti a době trvání skladovacích
kapacit rezervovaných jednotlivými účastníky
trhu s plynem.“.

18. Za § 60b se vkládají nové § 60c až 60e, které
včetně nadpisu znějí:

„Povinnost využívání skladovací kapacity
a postup v případě nevyužití skladovací kapacity

v zásobníku plynu

§ 60c

(1) Účastník trhu s plynem, který sjednal
smlouvu o uskladňování plynu v zásobníku plynu
přímo připojeném do přepravní soustavy, jejímž
předmětem je rezervace skladovací kapacity s pev-
ným výkonem, je povinen využívat rezervovanou
skladovací kapacitu a uskladňovat plyn v zásobníku
plynu minimálně v množství stanoveném pro časové
úseky v průběhu skladovacího roku.

(2) Neuskladnil-li účastník trhu s plynem poža-
dované minimální množství plynu v některém ze
stanovených časových úseků, zaniká mu do konce
skladovacího roku právo využívat skladovací kapa-
citu společně s poměrnou částí těžebního a vtláčecího
výkonu, a to v rozsahu odpovídajícím rozdílu mezi
požadovaným minimálním množstvím a skutečným
množstvím uskladněného plynu k časovému oka-
mžiku, ke kterému nesplnil povinnost podle od-
stavce 1 (dále jen „nevyužitá skladovací kapacita“).
Současně s nevyužitou skladovací kapacitou zaniká
účastníkovi trhu s plynem právo využívat rezervo-
vanou přepravní kapacitu ze zásobníku plynu a do
zásobníku plynu v rozsahu odpovídajícím množství
nevyužité skladovací kapacity. Povinnost účastníka
trhu s plynem platit za rezervaci skladovací kapacity
a s tím spojené rezervované přepravní kapacity sjed-
nanou cenu tím není dotčena.

(3) Provozovatel přepravní soustavy je povinen
nabídnout přepravní kapacitu ze zásobníku plynu
a do zásobníku plynu, u níž zanikne právo na její
využití podle odstavce 2, jako volnou přepravní ka-
pacitu tomu účastníkovi trhu s plynem, který postu-
pem podle § 60d rezervuje nevyužitou skladovací
kapacitu.

(4) Provozovatel zásobníku plynu je povinen
informovat provozovatele přepravní soustavy, mi-

nisterstvo a Energetický regulační úřad o množství
uskladněného plynu podle smluv na uskladňování
plynu a nevyužité skladovací kapacitě vždy nejpoz-
ději do 5 dnů po uplynutí stanoveného časového
úseku.

§ 60d

(1) Provozovatel zásobníku plynu je povinen
umožnit přístup do zásobníku plynu k nevyužité
skladovací kapacitě prostřednictvím aukce s nulovou
vyvolávací cenou za službu uskladňování plynu.

(2) Nerezervoval-li žádný účastník trhu s ply-
nem v aukci nevyužitou skladovací kapacitu nebo
byla-li rezervovaná pouze její část, provozovatel zá-
sobníku plynu o tom neprodleně informuje minister-
stvo. Je-li důvodný předpoklad, že by opakování
aukce podle odstavce 1 nevedlo k rezervaci zbývající
části nevyužité skladovací kapacity, může minister-
stvo uložit provozovateli zásobníku plynu povinnost
umožnit účastníkům trhu s plynem přístup do zá-
sobníku plynu k nevyužité skladovací kapacitě pro-
střednictvím aukce za zápornou cenu za službu
uskladňování plynu stanovenou ministerstvem v roz-
hodnutí. Ministerstvo může s výší záporné ceny za
službu uskladňování plynu stanovit podmínky ne-
zbytné pro splnění uložené povinnosti. Rozhodnutí
podle věty druhé může být prvním úkonem v řízení
a rozklad proti takovému rozhodnutí nemá od-
kladný účinek.

(3) Účastník trhu s plynem, který rezervoval
nevyužitou skladovací kapacitu postupem podle od-
stavce 1 nebo 2, je povinen do konce skladovacího
roku uskladnit v zásobníku plynu plyn minimálně
v množství stanoveném pro časové úseky v průběhu
skladovacího roku.

(4) Stát je povinen nahradit provozovateli zá-
sobníku plynu škodu vzniklou z důvodu uložení
povinnosti rezervace skladovací kapacity za zápor-
nou cenu za uskladňování plynu. Nárok na náhradu
škody uplatňuje provozovatel zásobníku plynu u mi-
nisterstva nejpozději do 6 měsíců od skončení kalen-
dářního měsíce, ve kterém škoda vznikla, jinak nárok
zaniká. Přizná-li ministerstvo nárok na náhradu
škody, je třeba ji nahradit do 30 dnů od uplatnění
nároku. Pokud o to provozovatel zásobníku plynu
požádá, je ministerstvo povinno poskytovat provo-
zovateli zásobníku plynu zálohy v rozsahu předpo-
kládané škody za kalendářní měsíc, a to do 15 dnů
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od doložení výše předpokládané škody. Uplatnění
nároku na náhradu škody je podmínkou pro pří-
padné uplatnění nároku na náhradu škody u soudu.

§ 60e

Pokud vláda schválí nákup plynu nebo usklad-
nění plynu v zásobníku plynu do hmotných rezerv
podle zákona upravujícího působnost Správy stát-
ních hmotných rezerv, je provozovatel zásobníku
plynu povinen Správě státních hmotných rezerv
nebo obchodníkovi s plynem, který pro Správu stát-
ních hmotných rezerv plyn pořídí, nabídnout pro
období do konce skladovacího roku nevyužitou
skladovací kapacitu nerezervovanou podle § 60d za
nulovou cenu za službu uskladňování plynu. V pří-
padě nabídky nevyužité skladovací kapacity podle
věty první se postup podle § 60c nepoužije.“.

19. V § 62 odst. 2 písm. h) se text „12a“ nahra-
zuje textem „12b“.

20. V § 73a se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Povinnost zajistit bezpečnostní standard
dodávky plynu se neuplatní pro případ zajišťování
dodávky poslední instance.“.

21. V § 91 odst. 4 a odst. 9 se na začátek pís-
mene b) vkládají slova „neinformuje operátora trhu
podle § 12c odst. 3 nebo“ a slova „identifikační údaje
podle § 12a odst. 5“ se nahrazují slovy „některý
z údajů podle § 12c odst. 3“.

22. V § 91 odst. 5 písm. b) se číslo „7“ nahra-
zuje číslem „4“ a text „§ 12a odst. 4“ se nahrazuje
textem „§ 12c odst. 4“.

23. V § 91 odst. 5 písm. d) a odst. 11 písm. d)
se za slova „uvedených v“ vkládají slova „§ 12c
odst. 2 nebo“.

24. V § 91 se na konci odstavce 6 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

„q) neuskladní v zásobníku plynu ve stanovený ča-
sový úsek minimální požadované množství
plynu v rozporu s § 60d odst. 3.“.

25. V § 91 odst. 10 písm. c) se text „y)“ nahra-
zuje textem „z)“.

26. V § 91 se na konci odstavce 10 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena p) až r), která
znějí:

„p) neinformuje provozovatele přepravní soustavy,

ministerstvo nebo Energetický regulační úřad
o množství uskladněného plynu podle smluv
o uskladnění plynu v rozporu s § 60c odst. 4
nebo neinformuje ministerstvo o neprovedení
rezervace skladovací kapacity nebo o zarezervo-
vání pouze části skladovací kapacity v rozporu
s § 60d odst. 2,

q) neumožní účastníkům trhu s plynem přístup do
zásobníku plynu k nevyužité skladovací kapa-
citě v rozporu s § 60d odst. 1,

r) nenabídne nevyužitou skladovací kapacitu po-
dle § 60e.“.

27. V § 91 odst. 11 písm. b) se číslo „7“ nahra-
zuje číslem „4“ a text „§ 12a odst. 4“ se nahrazuje
textem „§ 12c odst. 4“.

28. V § 91 se za odstavec 13 vkládá nový od-
stavec 14, který zní:

„(14) Držitel licence na obchod s plynem se do-
pustí přestupku tím, že neuskladní v zásobníku
plynu ve stanovený časový úsek minimální požado-
vané množství plynu v rozporu s § 60d odst. 3.“.

Dosavadní odstavec 14 se označuje jako odstavec 15.

29. V § 91 odst. 15 písm. b) se slova „9 až 11“
nahrazují slovy „9 až 11 a 14“.

30. V § 91a se za odstavec 6 vkládá nový od-
stavec 7, který zní:

„(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se dopustí přestupku tím, že neuskladní v zásobníku
plynu ve stanovený časový úsek minimální požado-
vané množství plynu v rozporu s § 60d odst. 3.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

31. V § 91a odst. 8 se slova „1 až 4“ nahrazují
slovy „1 až 4 a 7“.

32. V § 96d se za odstavec 1 vkládá nový od-
stavec 2, který zní:

„(2) Ministerstvo vymáhá ukládáním donuco-
vacích pokut splnění povinnosti provozovatele zá-
sobníku plynu umožnit přístup účastníkům trhu
s plynem do zásobníku plynu k nevyužité skladovací
kapacitě za cenu nebo jiných podmínek stanovených
rozhodnutím ministerstva podle § 60d odst. 2.“.

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

33. V § 98a odst. 1 se na konci textu písmene e)
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doplňují slova „ , minimální požadovaná množství
uskladněného plynu pro časové úseky v průběhu
skladovacího roku a postup stanovení rozdílu mezi
minimálním požadovaným množstvím a skutečným
množstvím uskladněného plynu v zásobníku plynu“.

34. V § 98a odst. 2 se na konci písmene i) tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se body 17 a 18, které
znějí:

„17. pravidla aukce na rezervaci nevyužité skla-
dovací kapacity,

18. rozsah, způsob a termíny předávání infor-
mací o velikosti a době trvání skladovacích
kapacit rezervovaných jednotlivými účast-
níky trhu s plynem mezi provozovatelem
zásobníku plynu a provozovatelem pře-
pravní soustavy,“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Provozovatel zásobníku plynu je povinen
předat provozovateli přepravní soustavy informace
o velikostech a době trvání skladovacích kapacit re-
zervovaných účastníky trhu s plynem přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 60 odst. 8
písm. z) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1 měsíce
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Sjednal-li účastník trhu s plynem smlouvu
o uskladňování plynu s provozovatelem zásobníku
plynu, který je přímo připojený do přepravní sou-
stavy, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je
oprávněn od této smlouvy odstoupit nejpozději do
dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
s účinky odstoupení k poslednímu plynárenskému
dni skladovacího roku.

3. Energetický regulační úřad poprvé stanoví
ceny služby za uskladňování plynu pro rezervace
skladovacích kapacit pro skladovací rok, který začne
v roce 2023. Ujednání o cenách za uskladňování
plynu ve smlouvách o uskladňování plynu uzavře-
ných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
podle kterých je sjednána rezervace skladovací kapa-

city pro skladovací rok začínající v roce 2023 a pří-
padně skladovací roky následující, nejsou dotčena.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 382/2021 Sb.

Čl. III

V čl. II zákona č. 382/2021 Sb., kterým se mění
zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích
energie a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony, se bod 10
zrušuje.

Čl. IV
Přechodná ustanovení

1. Nařízení podle § 3 odst. 4 zákona č. 165/
/2012 Sb., ve znění zákona č. 382/2021 Sb., vydá
vláda nejpozději do 31. července 2022, a to i pro
zbývající část roku 2022.

2. Vláda může do 30. září 2022 nařízením na-
výšit pro zbývající část roku 2022 prostředky stát-
ního rozpočtu stanovené nařízením vlády podle § 28
odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Ustanovení § 29 zákona č. 165/2012 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, se použije obdobně s tím,
že Ministerstvo průmyslu a obchodu operátorovi
trhu poukáže na základě jeho žádosti poměrnou část
doposud neposkytnuté částky uvedené v nařízení
podle § 28 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Energetický regulační úřad
vydá v návaznosti na schválení nařízení podle věty
první nové cenové rozhodnutí na rok 2022 nebo jeho
zbývající část do 30. listopadu 2022.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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177

ZÁKON

ze dne 15. června 2022,

kterým se mění zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

(zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2019 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Sbírce zákonů
a mezinárodních smluv

Čl. I

Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezi-
národních smluv a o tvorbě právních předpisů vy-
hlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních
smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních
smluv), ve znění zákona č. 277/2019 Sb. a zákona
č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 větě čtvrté se slova „platnosti a“
zrušují.

2. V § 9 odst. 5 se za slova „nebo e)“ vkládají
slova „nebo jiný akt podle § 4“ a za slova „k jehož
provedení“ se vkládají slova „nebo na jehož zá-
kladě“.

3. V § 20 odst. 1 písm. h) se slova „dříve než
počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího
vyhlášení“ nahrazují slovy „k jinému dni než
k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku“.

4. § 26 včetně nadpisu zní:

„§ 26

Přechodná ustanovení

(1) Návrh právního předpisu, jehož tvorba
nebo projednávání byly zahájeny přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona předloží k projednání prostřednic-
tvím elektronického systému tvorby právních před-
pisů. Předložením k projednání se rozumí v případě

a) návrhu ústavního zákona nebo zákona, jehož
předkladatelem je vláda, předložení
1. do meziresortního připomínkového řízení,
2. vládě, nebo
3. Poslanecké sněmovně,

b) návrhu ústavního zákona nebo zákona, jehož
předkladatelem není vláda, předložení Posla-
necké sněmovně,

c) návrhu zákonného opatření Senátu předložení
1. do meziresortního připomínkového řízení,
2. vládě, nebo
3. Senátu,

d) návrhu nařízení vlády předložení
1. do meziresortního připomínkového řízení,

nebo

2. vládě,
e) návrhu vyhlášky předložení

1. do meziresortního připomínkového řízení,
nebo

2. orgánu Legislativní rady vlády nebo Legisla-
tivní radě vlády.

(2) Pro akt, který byl předložen k vyhlášení ve
Sbírce zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyl vyhlášen,
se ustanovení § 7 odst. 1 vět třetí a čtvrté a elektro-
nický systém tvorby právních předpisů nepoužijí.

(3) Vydavatel zajistí vložení aktu, který byl vy-
hlášen ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárod-
ních smluv v posledních 3 kalendářních měsících
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do elek-
tronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních
smluv do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

(4) Vydavatel zajistí vložení aktu podle § 6
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odst. 4 písm. a), jenž byl vyhlášen do dne 4. dubna
1945, do databáze informací o aktech do 1 roku ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(5) K návrhu první novely právního předpisu
vyhlašovaného ve Sbírce zákonů a mezinárodních
smluv, který je předložen k projednání po nabytí
účinnosti tohoto zákona, předkladatel přiloží infor-
mativní přehled veřejnoprávních povinností vyplý-
vajících z novelizovaného právního předpisu ve
znění návrhu novely; to neplatí, je-li již informativní
přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících
z novelizovaného právního předpisu k tomuto práv-
nímu předpisu přiložen, nebo jde-li o návrh novely
zákona, který Poslanecké sněmovně nepředkládá
vláda.“.

5. V § 29 se číslo „2023“ nahrazuje čís-
lem „2024“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů

a mezinárodních smluv

Čl. II

Zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé

zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zá-
konů a mezinárodních smluv, ve znění zákona
č. 248/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona
č. 283/2021 Sb., se mění takto:

1. Čl. XV včetně nadpisu zní:

„Čl. XV

Přechodné ustanovení

Projednávání návrhu zákona, který byl předlo-
žen k projednání přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona, se dokončí podle zákona č. 90/1995
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.“.

2. V čl. LXVI se číslo „2023“ nahrazuje čís-
lem „2024“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. pro-
since 2022.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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ZÁKON

ze dne 15. června 2022,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),

ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. I

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-
cích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/
/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/
/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/
/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/
/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/
/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/
/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/
/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/
/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/
/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/
/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/
/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 370/
/2016 Sb., zákona č. 151/2017 Sb., zákona č. 183/
/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/
/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/
/2019 Sb., zákona č. 162/2020 Sb., zákona č. 403/
/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 609/
/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/
/2021 Sb., zákona č. 365/2021 Sb., zákona č. 374/
/2021 Sb. a zákona č. 418/2021 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze dne
29. dubna 2004 o interoperabilitě elektronických
systémů pro výběr mýtného ve Společenství.“ zru-
šuje.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatné řádky doplňují věty

„Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/520 ze dne 19. března 2019 o interoperabilitě
elektronických systémů pro výběr mýtného a usnad-
nění přeshraniční výměny informací týkajících se ne-
zaplacení silničních poplatků v Unii.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/1936 ze dne 23. října 2019, kterou se mění
směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční
infrastruktury.“.

3. V nadpisu části páté se slova „TRANS-
EVROPSKÉ SILNIČNÍ SÍTĚ“ zrušují.

4. § 18g včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 22 zní:

„§ 18g

Posouzení stavby a její dokumentace

(1) Pozemní komunikací podléhající posuzo-
vání bezpečnosti je, s výjimkou tunelu nad 500 m,
který je součástí pozemní komunikace zařazené do
transevropské silniční sítě22),

a) pozemní komunikace, která je zařazena do
transevropské silniční sítě22),

b) dálnice,

c) silnice I. třídy, nebo

d) úsek silnice II. nebo III. třídy, na jehož vý-
stavbu, rekonstrukci nebo opravu byly nebo
mají být využity prostředky Evropské unie,
s výjimkou úseku nacházejícího se v zastavěném
území.

(2) Stavebník stavby pozemní komunikace
podléhající posuzování bezpečnosti je povinen zajis-
tit posouzení záměru z hlediska zajištění bezpečnosti
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silničního provozu při užívání stavby, které se pro-
vádí v rámci

a) prvotního hodnocení záměru a

b) auditu bezpečnosti pozemních komunikací.

(3) Součástí prvotního hodnocení záměru je

a) rozbor stávajícího stavu sítě pozemních komu-
nikací v území, ve kterém má být záměr usku-
tečněn, bezpečnosti silničního provozu na ní,
jejich nedostatků a dalšího vývoje úrovně bez-
pečnosti silničního provozu v případě neusku-
tečnění záměru,

b) stanovení cílů zvýšení úrovně bezpečnosti sil-
ničního provozu na síti pozemních komunikací
v území, ve kterém má být záměr uskutečněn,

c) vymezení způsobů dosažení stanovených cílů
zvýšení úrovně bezpečnosti silničního provozu
a posouzení jejich předpokládaných dopadů na
bezpečnost silničního provozu a

d) srovnání nákladů a přínosů jednotlivých způ-
sobů dosažení stanovených cílů zvýšení úrovně
bezpečnosti silničního provozu.

(4) Výsledkem prvotního hodnocení záměru je
zpráva obsahující údaje podle odstavce 3, kterou sta-
vebník stavby pozemní komunikace podléhající po-
suzování bezpečnosti zohlední při zpracování ná-
vrhu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
nebo návrhu dokumentace pro vydání společného
povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje,
a k této dokumentaci přiloží.

(5) Auditu bezpečnosti pozemních komunikací
podléhá

a) návrh dokumentace pro vydání územního roz-
hodnutí nebo návrh dokumentace pro vydání
společného povolení, kterým se stavba umísťuje
a povoluje,

b) návrh dokumentace pro

1. vydání stavebního povolení, nebo

2. provádění stavby, je-li stavba umístěna a po-
volena ve společném povolení,

c) provedená stavba před zahájením zkušebního
provozu a

d) dokončená stavba pro kolaudaci.

(6) Výsledkem auditu bezpečnosti pozemních
komunikací je zpráva, která obsahuje zejména sou-
hrnný popis předpokládaných dopadů stavebních,

technických a provozních vlastností pozemní komu-
nikace na bezpečnost silničního provozu při jejím
užívání a návrhy na odstranění nebo snížení před-
pokládaných rizik, která plynou z vlastností po-
zemní komunikace pro účastníky silničního pro-
vozu. Stavebník stavby pozemní komunikace podlé-
hající posuzování bezpečnosti doplní zprávu vyhod-
nocením, zda a jakým způsobem vyhověl návrhům
obsaženým ve zprávě, a u návrhů, kterým nevyho-
věl, uvede důvody jejich nepřijetí.

(7) Stavebník stavby pozemní komunikace
podléhající posuzování bezpečnosti předloží staveb-
nímu úřadu zprávu a vyhodnocení podle odstavce 6
vztahující se

a) k návrhu dokumentace podle odstavce 5
písm. a) k žádosti o vydání územního rozhod-
nutí nebo společného povolení, kterým se
stavba umísťuje a povoluje,

b) k návrhu dokumentace podle

1. odstavce 5 písm. b) bodu 1 k žádosti o vydání
stavebního povolení, nebo

2. odstavce 5 písm. b) bodu 2 k žádosti o kolau-
daci,

c) ke stavbě podle odstavce 5 písm. c) k žádosti
o kolaudaci a

d) ke stavbě podle odstavce 5 písm. d) k žádosti
o kolaudaci.

(8) Ve stavebním povolení nebo společném po-
volení, kterým se stavba umísťuje a povoluje, pro
stavbu pozemní komunikace podléhající posuzování
bezpečnosti speciální stavební úřad uloží provedení
zkušebního provozu podle zvláštního právního
předpisu5). Ve společném povolení, kterým se umís-
ťuje a povoluje stavba pozemní komunikace podlé-
hající posuzování bezpečnosti, stavební úřad uloží
rovněž zpracování dokumentace pro provádění
stavby.

(9) Při zpracování auditu bezpečnosti pozem-
ních komunikací se zohlední zejména vliv okolí po-
zemní komunikace, vliv součástí a příslušenství po-
zemní komunikace a jejího připojení na ostatní po-
zemní komunikace a vliv charakteru provozu na po-
zemní komunikaci na bezpečnost provozu na této
pozemní komunikaci.

(10) Kritéria pro posouzení předpokládaných
dopadů na bezpečnost silničního provozu podle od-
stavce 3 písm. c) a předmět auditu bezpečnosti po-
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zemních komunikací stanoví prováděcí právní před-
pis.

22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/
/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie
pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení roz-
hodnutí č. 661/2010/EU, v platném znění.“.

5. V § 18g odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Výsledkem prvotního hodnocení záměru
je zpráva obsahující údaje podle odstavce 3, kterou
stavebník stavby pozemní komunikace podléhající
posuzování bezpečnosti zohlední při zpracování ná-
vrhu dokumentace pro povolení záměru a přiloží
k této dokumentaci.

(5) Auditu bezpečnosti pozemních komunikací
podléhá

a) návrh dokumentace pro povolení záměru,

b) návrh dokumentace pro provádění stavby,

c) provedená stavba před zahájením zkušebního
provozu a

d) dokončená stavba pro kolaudaci.“.

6. V § 18g odstavce 7 a 8 znějí:

„(7) Stavebník stavby pozemní komunikace
podléhající posuzování bezpečnosti předloží staveb-
nímu úřadu zprávu a vyhodnocení podle odstavce 6
vztahující se

a) k návrhu dokumentace podle odstavce 5
písm. a) k žádosti o povolení záměru,

b) k návrhu dokumentace podle odstavce 5
písm. b) k žádosti o vydání kolaudačního roz-
hodnutí,

c) ke stavbě podle odstavce 5 písm. c) k žádosti
o vydání kolaudačního rozhodnutí a

d) ke stavbě podle odstavce 5 písm. d) k žádosti
o vydání kolaudačního rozhodnutí.

(8) V rozhodnutí o povolení záměru pro stavbu
pozemní komunikace podléhající posuzování bez-
pečnosti stavební úřad uloží provedení zkušebního
provozu.“.

7. V § 18h odst. 1 se slova „podle § 18g odst. 3“
zrušují.

8. V § 18h odst. 3 se slovo „osvědčení“ nahra-
zuje slovem „povolení“.

9. V § 18i odst. 2 větě první se slova „v rozsahu

podle § 18g odst. 7“ nahrazují slovy „bezpečnosti
pozemních komunikací“.

10. V § 18i odst. 2 větě čtvrté se za slovo „být“
vkládá slovo „státní“ a slovo „práce“ se nahrazuje
slovy „státní služby“.

11. V § 18i odst. 3 se slova „v rozsahu podle
§ 18g odst. 7“ zrušují.

12. V § 18j odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „audit bezpečnosti pozemních komunikací“
nahrazují slovy „činnosti, jejichž výkon svěřuje
tento zákon auditorům bezpečnosti pozemních ko-
munikací,“.

13. V § 18j odst. 2 se slova „auditu bezpečnosti
pozemních komunikací a vyhotovení zprávy podle
§ 18g odst. 3“ nahrazují slovy „činnostech, jejichž
výkon svěřuje tento zákon auditorům bezpečnosti
pozemních komunikací,“.

14. § 18m včetně nadpisu zní:

„§ 18m

Posouzení pozemních komunikací v provozu

(1) Vlastník pozemní komunikace zajistí po-
souzení jím vlastněných pozemních komunikací
podléhajících posuzování bezpečnosti z hlediska ri-
zika dopravních nehod a z hlediska závažnosti jejich
dopadů. Posouzení provede auditor bezpečnosti po-
zemních komunikací na základě

a) prohlídky skutečného stavu pozemní komuni-
kace provedené na místě nebo prostřednictvím
elektronického záznamu zobrazujícího po-
zemní komunikaci nebo její parametry a

b) informací o úsecích pozemních komunikací
podléhajících posuzování bezpečnosti, jež jsou
v provozu déle než 3 roky, s vysokým počtem
dopravních nehod, při nichž došlo k usmrcení
nebo těžké újmě na zdraví, v poměru k intenzitě
provozu na pozemní komunikaci; tyto informa-
ce předá auditorovi bezpečnosti pozemních ko-
munikací vlastník pozemní komunikace před
zahájením posuzování.

(2) Výsledkem posouzení je zpráva zpracovaná
auditorem bezpečnosti pozemních komunikací,
která obsahuje souhrnný popis provedeného posou-
zení a hodnocení posuzovaných úseků pozemních
komunikací. Posuzované úseky pozemních komuni-
kací se hodnotí z hlediska rizika dopravních nehod
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a z hlediska závažnosti jejich dopadů jako úseky po-
zemních komunikací s vysokou, střední nebo nízkou
úrovní bezpečnosti.

(3) Zprávy o posouzení jím vlastněných po-
zemních komunikací předá vlastník pozemní komu-
nikace Ministerstvu dopravy nejpozději do 31. října
kalendářního roku, v němž proběhlo toto posouzení.
Současně vlastník pozemní komunikace předá Mi-
nisterstvu dopravy přehled posuzovaných úseků
jím vlastněných pozemních komunikací a jejich hod-
nocení. Do 31. prosince tohoto roku zveřejní Minis-
terstvo dopravy způsobem umožňujícím dálkový
přístup přehled všech posuzovaných úseků pozem-
ních komunikací a jejich hodnocení.

(4) Vlastník pozemní komunikace zajišťuje, aby
bylo posouzení pozemních komunikací podléhají-
cích posuzování bezpečnosti provedeno vždy v prů-
běhu pátého kalendářního roku následujícího po
zpracování předchozích zpráv o posouzení jím vlast-
něných pozemních komunikací.

(5) Předmět posouzení a kritéria pro hodnocení
posuzovaných úseků pozemních komunikací stanoví
prováděcí právní předpis.“.

15. V § 18m odstavec 5 zní:

„(5) Způsob určení úseků pozemních komuni-
kací podléhajících posuzování bezpečnosti s vyso-
kým počtem dopravních nehod, při nichž došlo
k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví, v poměru
k intenzitě provozu na pozemní komunikaci, a před-
mět posouzení a kritéria pro hodnocení posuzova-
ných úseků pozemních komunikací stanoví prová-
děcí právní předpis.“.

16. Za § 18m se vkládá nový § 18n, který včetně
nadpisu zní:

„§ 18n

Podrobné prohlídky, plánování nápravných
opatření a jejich provádění

(1) Vlastník pozemní komunikace zajistí v ka-
lendářním roce následujícím po zpracování zpráv
o posouzení jím vlastněných pozemních komunikací
provedení podrobné prohlídky úseků pozemních
komunikací, které byly ve zprávě hodnoceny jako
úseky s nízkou úrovní bezpečnosti a u nichž v tomto
kalendářním roce nedojde k provedení nápravných
opatření, kterými se zvýší úroveň jejich bezpečnosti.
Podrobnou prohlídku provádí skupina nejméně

3 fyzických osob s ukončeným středním vzděláním
s maturitní zkouškou a roční praxí v oblasti správy
pozemních komunikací nebo bezpečnosti silničního
provozu, z nichž alespoň 1 musí být auditorem bez-
pečnosti pozemních komunikací. Podrobná pro-
hlídka se provádí na místě a zaměřuje se na posou-
zení dopadů zejména stavebních, technických a pro-
vozních vlastností pozemní komunikace na její bez-
pečnost.

(2) Výsledkem podrobné prohlídky je zpráva
o jejích výsledcích zpracovaná auditorem bezpeč-
nosti pozemních komunikací, která obsahuje ze-
jména popis zjištěných rizik a návrhy nápravných
opatření včetně posloupnosti jejich provedení. Při
zpracování zprávy auditor bezpečnosti pozemních
komunikací zohlední obsah poslední zprávy o po-
souzení pozemních komunikací, obsah předchozích
zpráv o výsledcích podrobných prohlídek dotčeného
úseku pozemní komunikace, byly-li zpracovány,
a údaje o dopravních nehodách na tomto úseku po-
zemní komunikace.

(3) Na základě zpráv o výsledcích podrobných
prohlídek určí vlastník pozemních komunikací pod-
léhajících posuzování bezpečnosti úseky, u nichž lze
předpokládat, že nápravná opatření povedou k vý-
raznému zvýšení bezpečnosti a snížení nákladů vy-
nakládaných v důsledku dopravních nehod, a určí
tato nápravná opatření a posloupnost jejich prove-
dení. Do konce kalendářního roku, v němž jsou po-
drobné prohlídky prováděny, sdělí vlastník pozemní
komunikace Ministerstvu dopravy informaci o vy-
braných úsecích pozemních komunikací a provede-
ných nebo plánovaných nápravných opatřeních
včetně posloupnosti jejich provedení.

(4) Na základě informací podle odstavce 3 Mi-
nisterstvo dopravy do 3 měsíců po uplynutí lhůty
pro jejich sdělení sestaví na dobu 5 let plán zvyšování
bezpečnosti pozemních komunikací obsahující pře-
hled úseků pozemních komunikací podléhajících po-
suzování bezpečnosti vybraných k provedení ná-
pravných opatření a provedených nebo plánovaných
nápravných opatření včetně posloupnosti jejich pro-
vedení. Plán zvyšování bezpečnosti pozemních ko-
munikací Ministerstvo dopravy zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

(5) Do konce každého kalendářního roku sdělí
vlastník pozemní komunikace podléhající posuzo-
vání bezpečnosti Ministerstvu dopravy informaci
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o provedených nápravných opatřeních obsažených
v plánu zvyšování bezpečnosti pozemních komuni-
kací. Na základě tohoto sdělení Ministerstvo do-
pravy aktualizuje zveřejněné informace uvedené
v plánu zvyšování bezpečnosti pozemních komuni-
kací.

(6) Předmět podrobné prohlídky stanoví pro-
váděcí právní předpis.“.

17. V § 22 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „schválené podle zvláštního zákona11j)“ včetně
poznámky pod čarou č. 11j zrušují.

18. V § 22 odst. 4 větě druhé se za slovo „vý-
jimkou“ vkládají slova „vozidla, které má přidělenu
vojenskou poznávací značku, registrační značku
elektrického vozidla nebo zvláštní registrační značku
historického vozidla, a užití zpoplatněné pozemní
komunikace“.

19. V § 22b odst. 1 se slova „v souladu s pří-
slušným předpisem Evropské unie11k)“ včetně po-
známky pod čarou č. 11k zrušují, slova „v člen-
ských“ se nahrazují slovy „alespoň ve 4 členských“
a za slova „elektronického zařízení“ se vkládají slova
„bez nutnosti přizpůsobovat jeho nastavení jednot-
livým systémům elektronického mýtného“.

20. V § 22b odst. 2 se slova „v souladu s roz-
hodnutím Evropské komise definujícím evropskou
službu elektronického mýtného30)“ včetně poznám-
ky pod čarou č. 30 a slova „ , na základě smlouvy
o poskytování evropské služby elektronického mýt-
ného uzavřené s provozovatelem vozidla v systému
elektronického mýtného“ zrušují.

21. V § 22b se na konci odstavce 2 doplňuje
věta „Hodlá-li poskytovatel evropského mýtného
poskytovat evropskou službu elektronického mýt-
ného v České republice, musí k tomu mít uzavřenu
smlouvu o poskytování evropské služby elektronic-
kého mýtného s provozovatelem systému elektro-
nického mýtného.“.

22. V § 22c odst. 1 se na konci písmene a) do-
plňují slova „a umožnit použití elektronických za-
řízení splňujících požadavky podle § 22g odst. 1 po-
skytnutých poskytovatelem evropského mýtného,
nejde-li o elektronické zařízení, které je evidováno
jako zablokované nebo nefunkční,“.

23. V § 22c odst. 1 písm. e) se za text „§ 22b
odst. 3,“ vkládají slova „s výjimkou vozidel, jejichž

elektronické zařízení je evidováno jako zabloko-
vané,“ a slova „vyúčtování, které provozovatel sy-
stému elektronického mýtného předkládá poskyto-
vateli evropského mýtného“ se nahrazují slovy „vý-
kazu o mýtném, které poskytovatel evropského
mýtného předkládá provozovateli systému elektro-
nického mýtného“.

24. V § 22c odst. 1 písmeno f) včetně po-
známky pod čarou č. 41 zní:

„f) zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup prohlášení o systému elektronického mýt-
ného podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie41), v němž stanoví podmínky
přístupu poskytovatelů evropského mýtného
do jím provozovaného systému elektronického
mýtného,

41) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/204 ze dne
28. listopadu 2019 o podrobných povinnostech posky-
tovatelů evropské služby elektronického mýtného, mini-
málním obsahu přehledu o oblasti evropské služby elek-
tronického mýtného, elektronických rozhraních, poža-
davcích na prvky interoperability a o zrušení rozhodnutí
2009/750/ES.“.

25. V § 22c odst. 1 se na konci písmene g) do-
plňují slova „a platit mu za poskytování evropské
služby elektronického mýtného odměnu,“.

26. V § 22c odst. 1 písm. h), § 22c odst. 3
a v § 22e písm. c) se slova „a nepřetržitý“ zrušují.

27. V § 22c se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) vést oddělené účetnictví o nákladech a výnosech
vztahujících se k provozování systému elektro-
nického mýtného a peněžní prostředky z veřej-
ných rozpočtů poskytnuté k provozování to-
hoto systému vést samostatně a nepoužívat je
na financování jiných činností.“.

28. V § 22d odst. 2 a v § 22d odst. 5 větě první
se slova „statutární orgán nebo“ zrušují.

29. V § 22d se na konci odstavce 7 doplňuje
věta „Ministerstvo dopravy každý rok ověří plnění
podmínek podle odstavce 1 písm. b) a f) až h).“.

30. V § 22e se vkládá nové písmeno a), které
zní:

„a) do 1 měsíce od udělení oprávnění k poskytování
evropské služby elektronického mýtného uve-
řejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup

Sbírka zákonů č. 178 / 2022Strana 2164 Částka 83



údaje o plánovaném rozsahu pokrytí systému
elektronického mýtného v členských státech
Evropské unie a každoročně je aktualizovat,“.

Dosavadní písmena a) až m) se označují jako pís-
mena b) až n).

31. V § 22e písm. b) se slova „2 let“ nahrazují
slovy „3 let“, slovo „v“ se nahrazuje slovy „alespoň
ve 4“ a slovo „mýtného11k)“ se nahrazuje slovy
„mýtného; v každém z těchto členských států
Evropské unie musí smlouvy o poskytování evrop-
ské služby elektronického mýtného uzavřít s provo-
zovateli všech systémů elektronického mýtného do
2 let od uzavření první z nich“.

32. V § 22e písm. c) se slova „písmene a) a v pří-
padě, že dojde k výpadku pokrytí některého systému
elektronického mýtného, obnovit poskytování
služby elektronického mýtného v tomto systému
elektronického mýtného nejpozději do 6 měsíců“ na-
hrazují slovy „písmene b)“.

33. V § 22e se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až n) se označují jako písme-
na e) až m).

34. V § 22e písm. e) se za slovo „zařízení“ vklá-
dají slova „ , které umožní poskytnutí evropské
služby elektronického mýtného ve všech systémech
elektronického mýtného, s jejichž provozovateli
uzavřel smlouvu o poskytování evropské služby
elektronického mýtného,“.

35. V § 22e se na konci písmene e) doplňuje
slovo „a“.

36. V § 22e se písmena f) až k) zrušují.

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

37. V § 22e se na konci písmene f) čárka na-
hrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

38. V § 22e se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Poskytovatel evropského mýtného, který
má uzavřenu smlouvu o poskytování evropské
služby elektronického mýtného s provozovatelem
systému elektronického mýtného, je povinen

a) při uzavírání smlouvy o poskytování evropské
služby elektronického mýtného informovat
provozovatele vozidla o způsobech úhrady

mýtného a o zpracování osobních údajů a jeho
právech s tím souvisejících,

b) zajistit poskytnutí elektronického zařízení kaž-
dému provozovateli vozidla, jemuž na základě
smlouvy poskytuje evropskou službu elektro-
nického mýtného,

c) vést v rozsahu a způsobem stanoveným touto
smlouvou evidenci zablokovaných a nefunkč-
ních elektronických zařízení, která vydal, a po-
skytnout provozovateli systému elektronického
mýtného údaje o vozidle, pro které bylo zablo-
kované elektronické zařízení vydáno, a o jeho
provozovateli a

d) neprodleně informovat provozovatele vozidla,
jemuž na základě smlouvy poskytuje evropskou
službu elektronického mýtného, o neuhrazení
mýtného podle podmínek uvedených ve
smlouvě o poskytování evropské služby elek-
tronického mýtného a stanovit mu přiměřenou
lhůtu k úhradě mýtného.

(3) Poskytovatel evropského mýtného, který
má uzavřenu smlouvu o poskytování evropské
služby elektronického mýtného s provozovatelem
systému elektronického mýtného, nesmí odepřít
uzavření smlouvy o poskytování evropské služby
elektronického mýtného s provozovatelem vozidla
z důvodu jeho státní příslušnosti, státu pobytu nebo
státu registrace vozidla.“.

39. V § 22f písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

40. V § 22f se za písmeno a) vkládá nové pís-
meno b), které zní:

„b) opakovaně nebo hrubým způsobem porušil ně-
kterou z povinností poskytovatele evropského
mýtného uvedených v přímo použitelném před-
pisu Evropské unie41), nebo“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

41. V § 22f se na konci textu písmene c) do-
plňují slova „ ; k nesplnění povinnosti uzavřít
smlouvy o poskytování evropské služby elektronic-
kého mýtného s provozovateli všech systémů elek-
tronického mýtného do 2 let od uzavření první ta-
kové smlouvy v členském státě Evropské unie se ne-
přihlíží, bylo-li způsobeno neposkytnutím součin-
nosti provozovatelem systému elektronického
mýtného“.

42. V § 22g odst. 1 úvodní části ustanovení se
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slova „v souladu s rozhodnutím Evropské komise
definujícím evropskou službu elektronického mýt-
ného30)“ zrušují.

43. V § 22g odst. 1 písm. a) se slova „stanovené
požadavky“ nahrazují slovy „technické požadavky
stanovené přímo použitelným předpisem Evropské
unie42)“.

Poznámka pod čarou č. 42 zní:

„42) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/203
ze dne 28. listopadu 2019 o klasifikaci vozidel, povinnos-
tech uživatelů evropské služby elektronického mýtného,
požadavcích na prvky interoperability a minimálních
kritériích způsobilosti oznámených subjektů.“.

44. V § 22g odst. 1 písm. b) se za slovo „po-
užití“ vkládají slova „podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie41)“.

45. V § 22g odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie41)“.

46. V § 22g se za odstavec 2 vkládají nové od-
stavce 3 až 7, které včetně poznámky pod čarou č. 43
znějí:

„(3) Činnosti posuzování shody nebo posuzo-
vání vhodnosti pro použití, které přímo použitelný
předpis Evropské unie41) vyhrazuje oznámenému
subjektu, může vykonávat pouze

a) právnická osoba, které k tomu bylo uděleno
oprávnění Úřadem pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví, nebo

b) oznámený subjekt, u něhož oznámení provedl
příslušný orgán jiného členského státu Evrop-
ské unie.

(4) Úřad pro technickou normalizaci, metrolo-
gii a státní zkušebnictví udělí oprávnění k výkonu
činnosti oznámeného subjektu na žádost žadateli,
který splňuje požadavky kladené na oznámený sub-
jekt přímo použitelným předpisem Evropské unie42).
Splňuje-li žadatel kritéria stanovená příslušnými har-
monizovanými normami43), předpokládá se, že spl-
ňuje požadavky kladené na oznámený subjekt v roz-
sahu, v němž se harmonizované normy na tyto po-
žadavky vztahují. Úřad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví rozhodne o žádosti
o udělení oprávnění k výkonu činnosti oznámeného
subjektu do 3 měsíců ode dne jejího podání.

(5) Úřad pro technickou normalizaci, metrolo-
gii a státní zkušebnictví oznámí Evropské komisi
a ostatním členským státům Evropské unie osobu,
které udělil oprávnění k výkonu činnosti oznáme-
ného subjektu.

(6) Úřad pro technickou normalizaci, metrolo-
gii a státní zkušebnictví kontroluje, zda oznámené
subjekty splňují požadavky kladené na ně přímo
použitelným předpisem Evropské unie42) a provádí
posouzení shody a posouzení vhodnosti pro použití
podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie41). Úřad pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví oprávnění k výkonu činnosti
oznámeného subjektu odejme, pokud oznámený
subjekt

a) o to požádá,

b) přestal splňovat požadavky kladené na něj
přímo použitelným předpisem Evropské
unie42), nebo

c) provádí posouzení shody nebo posouzení
vhodnosti pro použití v rozporu s přímo použi-
telným předpisem Evropské unie41).

(7) Úřad pro technickou normalizaci, metrolo-
gii a státní zkušebnictví oznámí Evropské komisi
a ostatním členským státům Evropské unie odejmutí
oprávnění k výkonu činnosti oznámeného subjektu.

43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/
/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci,
změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směr-
nic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES,
95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES,
2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí
Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu
a Rady č. 1673/2006/ES, v platném znění.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 8.

47. V § 22g se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Provozovatel systému elektronického
mýtného je povinen v případě změny systému elek-
tronického mýtného, která vyžaduje úpravu prvku
systému elektronického mýtného, zveřejnit způso-
bem umožňujícím dálkový přístup aktualizované
prohlášení o systému elektronického mýtného,
v němž budou stanoveny nové požadavky na prvky
systému elektronického mýtného a postup opětov-
ného posouzení jejich shody a vhodnosti pro po-
užití. Prohlášení provozovatel systému elektronic-
kého mýtného zveřejní v takovém předstihu, aby
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opětovné posouzení shody a vhodnosti pro použití
bylo možné dokončit alespoň 1 měsíc před zavede-
ním změny systému elektronického mýtného.“.

48. V § 22h odst. 2 se slova „30 dní“ nahrazují
slovy „1 měsíce“.

49. V § 22h se na konci odstavce 2 doplňuje
věta „Provozovatel systému elektronického mýt-
ného nebo příslušný poskytovatel evropského mýt-
ného je povinen žádosti o předložení doplňujících
informací nebo podkladů ve stanovené lhůtě vyho-
vět.“.

50. V § 22h odst. 3 se slova „rozhodnutím
Evropské komise definujícím evropskou službu
elektronického mýtného30)“ nahrazují slovy „poža-
davky stanovenými právními předpisy“.

51. V § 22h se doplňují odstavce 4 a 5, které
znějí:

„(4) Ministerstvo dopravy zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup

a) identifikační údaje provozovatele systému elek-
tronického mýtného,

b) druh technologie využívané systémem elektro-
nického mýtného,

c) údaje potřebné pro stanovení výše sazeb mýt-
ného,

d) prohlášení o systému elektronického mýtného,

e) identifikační údaje poskytovatele evropského
mýtného, s nímž má provozovatel systému
elektronického mýtného uzavřenu smlouvu
o poskytování evropské služby elektronického
mýtného,

f) identifikační údaje poskytovatele evropského
mýtného, kterému Ministerstvo dopravy udělilo
oprávnění k poskytování evropské služby elek-
tronického mýtného, a

g) výsledky přezkumu plánu pro řízení rizik podle
§ 22e odst. 1 písm. f).

(5) Každou změnu údajů podle odstavce 4
Ministerstvo dopravy neprodleně zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup.“.

52. V § 22i odst. 2 se slova „poskytovateli
evropského mýtného na základě smlouvy o poskyto-
vání evropské služby elektronického mýtného“ na-
hrazují slovy „poskytovatel evropského mýtného
podle § 22c odst. 4 písm. b)“.

53. V § 22i odst. 4 se slova „podmínky pro za-
jištění interoperability systémů elektronického mýt-
ného v souladu s příslušným předpisem Evropské
unie11k),“ zrušují.

54. V § 24b odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „anebo o vnitrostátní přepravu pra-
covních strojů využívaných pro opravy nebo údržbu
pozemních komunikací nebo vnitrostátní jízdu s pře-
pravou těchto pracovních strojů související“.

55. V § 29a odst. 1 se na konci písmene b) čárka
nahrazuje slovem „a“.

56. V § 29a odst. 1 se na konci písmene c) čárka
nahrazuje tečkou a písmena d) a e) se zrušují.

57. V § 29a se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako od-
stavce 2 až 8.

58. V § 29a odst. 7 úvodní části ustanovení se
slova „5 až 7“ nahrazují slovy „4 až 6“.

59. Za § 43c se vkládá nový § 43d, který včetně
nadpisu zní:

„§ 43d

Informační formulář

(1) Pokud je podezřelým z přestupku podle
§ 42a odst. 2, § 42a odst. 3 nebo § 42b odst. 2
písm. a) až e) řidič nebo provozovatel vozidla, které
je registrováno v jiném členském státě Evropské
unie, zašle celní úřad této osobě spolu s oznámením
o zahájení řízení nebo spolu s příkazem, který je
vydáván jako první úkon v řízení, informační formu-
lář v úředním jazyce tohoto členského státu Evrop-
ské unie; je-li známo, v jakém jazyce bylo osvědčení
o registraci vozidla vydáno, zašle celní úřad infor-
mační formulář v tomto jazyce.

(2) Informační formulář musí obsahovat popis
skutku s označením místa a času jeho spáchání,
označení přestupku, jehož znaky skutek vykazuje,
a vymezení správních trestů, které lze za přestupek
uložit. Informační formulář zasílaný spolu s příka-
zem obsahuje dále vymezení správního trestu, který
je příkazem ukládán, a poučení o právu podat proti
příkazu odpor. V případě, že jde o skutek zjištěný
prostřednictvím automatizovaného technického pro-
středku, musí informační formulář obsahovat identi-
fikační údaje o tomto prostředku.
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(3) Celní úřad poskytne Ministerstvu dopravy
vždy do 28. února údaje o počtu zahájených řízení,
ve kterých v předchozím kalendářním roce postupo-
val podle odstavce 1.

(4) Vzor informačního formuláře stanoví pro-
váděcí právní předpis.“.

60. V § 46 odst. 2 se text „§ 18g odst. 7“ na-
hrazuje textem „§ 18g odst. 10“, za text „§ 18j
odst. 5,“ se vkládá text „§ 18m odst. 5, § 18n
odst. 6,“, text „29a odst. 9“ se nahrazuje textem
„29a odst. 8“ a slova „a § 43 odst. 7“ se nahrazují
slovy „ , § 43 odst. 7 a § 43d odst. 4“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Povinnost zajistit provedení prvotního hod-
nocení záměru podle § 18g zákona č. 13/1997 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se nevztahuje na stavby pozemních komuni-
kací, u kterých byla zpracována dokumentace pro
vydání územního rozhodnutí nebo dokumentace
pro vydání společného povolení, kterým se stavba
umísťuje a povoluje, přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.

2. Povinnost zajistit provedení auditu bezpeč-
nosti pozemních komunikací podle § 18g zákona
č. 13/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na stavby
pozemních komunikací, u kterých byla zpracována
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo
dokumentace pro vydání společného povolení, kte-
rým se stavba umísťuje a povoluje, přede dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona; to neplatí, jde-li o po-
zemní komunikaci zařazenou do transevropské sil-
niční sítě.

3. První posouzení pozemních komunikací
podléhajících posuzování bezpečnosti podle § 18m
zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, provede vlastník
pozemní komunikace v roce 2024.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích

Čl. III

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zá-

kona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů (zákon o pojištění od-
povědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,
zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zá-
kona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona
č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona
č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 169/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 63/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona
č. 52/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona
č. 543/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona
č. 418/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 8 písm. a) se za slova „až e)“
vkládají slova „a k)“.

2. V poznámce pod čarou č. 18 se slova „Čl. 4
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/
/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční
výměny informací o dopravních deliktech v oblasti
bezpečnosti silničního provozu.“ zrušují.

3. Na konci poznámky pod čarou č. 18 se na
samostatné řádky doplňují věty

„Čl. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 o usnadnění
přeshraniční výměny informací o dopravních delik-
tech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Čl. 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2019/520 ze dne 19. března 2019 o interopera-
bilitě elektronických systémů pro výběr mýtného
a usnadnění přeshraniční výměny informací týkají-
cích se nezaplacení silničních poplatků v Unii.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení,
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s výjimkou ustanovení čl. I bodů 5 a 6, která nabývají
účinnosti dnem 1. července 2023, a ustanovení

čl. I bodu 15, které nabývá účinnosti dnem 1. října
2023.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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ZÁKON

ze dne 15. června 2022,

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve
znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004
Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004
Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005
Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005
Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zá-
kona 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., zá-
kona 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 poznámce pod čarou č. 1 se věty první,
sedmá a poslední zrušují a na konci poznámky pod
čarou se na samostatný řádek doplňuje věta „Směr-
nice Rady (EU) 2020/262 ze dne 19. prosince 2019,
kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní
(přepracované znění).“.

2. V § 1 odst. 4 písm. a) se za slovo „dovozu“

vkládají slova „nebo neoprávněném vstupu vybra-
ných výrobků“.

3. V § 1 se doplňuje odstavec 5, který včetně
poznámky pod čarou č. 72 zní:

„(5) Na vybrané výrobky, které nemají celní
status zboží Unie podle nařízení Evropského parla-
mentu a Rady, kterým se stanoví celní kodex Unie72)
(dále jen „celní kodex“), se nevztahují ustanovení
upravující režim podmíněného osvobození od daně,
volný daňový oběh a zasílání.

72) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/
/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex
Unie, v platném znění.“.

4. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „území stano-
vené směrnicí Rady o obecné úpravě spotřebních
daní1a)“ nahrazují slovy „souhrn daňových území
členských států“.

Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje.

5. V § 2 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:

„c) daňovým územím členského státu území člen-
ského státu Evropské unie, na které se vztahuje
Smlouva o Evropské unii nebo Smlouva o fun-
gování Evropské unie, s výjimkou třetího
území,“.

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

6. V § 2 odst. 1 písm. f) se slovo „země“ na-
hrazuje slovem „území“.

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

8. V § 2 odst. 3 se slovo „země“ nahrazuje slo-
vem „území“ a slova „také území, za jejichž zahra-
niční vztahy odpovídá členský stát,“ se zrušují.

9. V § 2 odst. 4 se slovo „země“ nahrazuje slo-
vem „území“ a za slova „také území“ se vkládají
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slova „podle článku 355 odst. 3 Smlouvy o fungování
Evropské unie, území“.

10. V § 2 odst. 5 se slova „Evropského spole-
čenství se“ nahrazují slovy „Unie podle celního ko-
dexu (dále jen „celní území Unie“) se“ a slova
„Evropského společenství z“ se nahrazují slovy
„Unie ze třetích“.

11. V § 2 odst. 6 se slova „Evropského spole-
čenství se“ nahrazují slovy „Unie se“ a slova
„Evropského společenství na“ se nahrazují slovy
„Unie na třetí“.

12. V § 3 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

„a) dovozem propuštění vybraných výrobků do
celního režimu volného oběhu nebo celního re-
žimu konečného užití,

b) neoprávněným vstupem vstup vybraných vý-
robků na daňové území Evropské unie, pokud
u těchto vybraných výrobků
1. nedošlo k jejich dovozu a

2. vznikl celní dluh podle čl. 79 odst. 1 celního
kodexu,“.

13. V § 3 odst. 1 písm. d) se slova „ , na něž se
nevztahuje zvláštní celní režim nebo dočasné usklad-
nění,“ zrušují.

14. V § 3 odst. 1 písm. j) se slovo „vývozu“
nahrazuje slovem „výstupu“, slova „podle směrnice
Rady o obecné úpravě spotřebních daní6a)“ se na-
hrazují slovy „ , který přijímá vybrané výrobky ob-
dobně osvobozené od daně podle právních předpisů
jiného členského státu jako vybrané výrobky podle
§ 11 odst. 1 písm. c) až g)“ a slova „podle § 3
písm. g)“ se zrušují.

Poznámka pod čarou č. 6a se zrušuje.

15. V § 3 odst. 1 písmeno k) zní:

„k) uvedením do volného daňového oběhu
1. vyjmutí vybraných výrobků z režimu pod-

míněného osvobození od daně,
2. ztráta nebo znehodnocení vybraných vý-

robků v režimu podmíněného osvobození
od daně,

3. výroba vybraných výrobků mimo režim
podmíněného osvobození od daně,

4. dovoz vybraných výrobků, pokud nebyly
tyto vybrané výrobky uvedeny do režimu
podmíněného osvobození od daně,

5. neoprávněný vstup vybraných výrobků, po-
kud u těchto vybraných výrobků celní dluh
nezanikl podle čl. 124 odst. 1 písm. e) až g)
nebo k) celního kodexu, nebo

6. skladování nebo doprava vybraných vý-
robků, u nichž se neprokáže, že se jedná
o výrobky zdaněné, nebo pokud se nepro-
káže způsob jejich nabytí oprávněně bez
daně,“.

16. V § 3 odst. 1 písm. l) se slova „vyrobené
nebo dovezené“ zrušují.

17. V § 3 odst. 1 písm. q) se slova „úplné zni-
čení nebo nenahraditelná ztráta“ nahrazují slovy
„nenahraditelná ztráta nebo úplné zničení“.

18. V § 3 odst. 1 se na konci písmene s) tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena t) až x), která
včetně poznámky pod čarou č. 73 znějí:

„t) místem dovozu místo, na kterém se vybrané vý-
robky nacházejí v okamžiku jejich propuštění
do celního režimu volného oběhu nebo celního
režimu konečného užití,

u) místem výstupu místo,

1. ze kterého vybrané výrobky opouští daňové
území Evropské unie, nebo

2. na kterém se vybrané výrobky nacházejí
v okamžiku jejich propuštění do celního re-
žimu vnějšího tranzitu, pokud jde o vybrané
výrobky, které byly propuštěny do celního
režimu vnějšího tranzitu,

v) elektronickým systémem elektronický systém
podle rozhodnutí Evropského parlamentu
a Rady o zavedení elektronického systému73),

w) nedostupností elektronického systému stav, kdy
je nefunkční elektronický systém sám o sobě; za
nedostupnost elektronického systému se pova-
žuje také stav, kdy jsou neplatné přístupové ko-
munikační prostředky správce daně k elektro-
nickému systému nebo přístupové komunikační
prostředky osoby, která používá elektronický
systém, pokud tato osoba v přiměřené době vy-
naloží úsilí, které po ní lze rozumně požadovat
k tomu, aby jí byly přiděleny platné přístupové
komunikační prostředky,

x) jedinečným číslem pro dopravu v režimu pod-
míněného osvobození od daně jedinečné číslo
podle nařízení Rady upravujícího správní
spolupráci v oblasti spotřebních daní71), které
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bylo pro účely dopravy vybraných výrobků
v režimu podmíněného osvobození od daně při-
děleno správcem daně nebo příslušným orgá-
nem jiného členského státu.

73) Čl. 1 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU)
2020/263 ze dne 15. ledna 2020 o zavedení elektronic-
kého systému pro dopravu a sledování zboží podléhají-
cího spotřební dani (přepracované znění).“.

19. V § 3 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně po-
známky pod čarou č. 71 zní:

„(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

a) dopravou vybraných výrobků ve volném daňo-
vém oběhu mezi členskými státy doprava vy-
braných výrobků uvedených do volného daňo-
vého oběhu v jednom členském státě a dopravo-
vaných pro účely podnikání na daňové území
odlišného členského státu nebo přes daňové
území odlišného členského státu zpět do tohoto
členského státu,

b) jedinečným číslem pro dopravu ve volném da-
ňovém oběhu jedinečné číslo podle nařízení
Rady upravujícího správní spolupráci v oblasti
spotřebních daní71), které bylo pro účely do-
pravy vybraných výrobků ve volném daňovém
oběhu mezi členskými státy přiděleno správcem
daně nebo příslušným orgánem jiného člen-
ského státu,

c) evidovaným příjemcem osoba,

1. která oznámila správci daně, že hodlá na da-
ňovém území České republiky přijímat vy-
brané výrobky dopravované ve volném da-
ňovém oběhu mezi členskými státy, a

2. které bylo pro účely přijetí vybraných vý-
robků dopravovaných ve volném daňovém
oběhu na daňovém území České republiky
přiděleno správcem daně jedinečné číslo pro
dopravu ve volném daňovém oběhu,

d) evidovaným odesílatelem osoba,

1. která oznámila správci daně, že hodlá ode-
sílat vybrané výrobky dopravované ve vol-
ném daňovém oběhu mezi členskými státy, a

2. které bylo pro účely odeslání vybraných vý-
robků přiděleno správcem daně na daňovém
území České republiky jedinečné číslo pro
dopravu ve volném daňovém oběhu,

71) Nařízení Rady (EU) č. 389/2012 ze dne 2. května 2012
o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení
nařízení (ES) č. 2073/2004, v platném znění.“.

20. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena e) až g), která znějí:

„e) zasíláním doprava vybraných výrobků uvede-
ných do volného daňového oběhu v jednom
členském státě na daňové území členského státu
od něj odlišného

1. osobou podnikající nebo vykonávající jinou
samostatnou hospodářskou činnost a mající
místo pobytu nebo sídlo v členském státě, ve
kterém je zahájena tato doprava, nebo na
účet takové osoby a

2. osobě s místem pobytu nebo sídlem na území
členského státu odlišného od státu podle
bodu 1, která nepodniká ani nevykonává ji-
nou samostatnou hospodářskou činnost,

f) zasílatelem osoba, která zasílá vybrané výrobky
nebo jejímž jménem se vybrané výrobky zasí-
lají,

g) zástupcem pro zasílání vybraných výrobků
osoba, která byla zasílatelem pověřena pro
plnění povinností souvisejících se zasíláním vy-
braných výrobků z jiného členského státu na
daňové území České republiky.“.

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

„§ 3b

Částečné ztráty vybraných výrobků

(1) Částečnou ztrátou se pro účely spotřebních
daní rozumí ztráta vybraného výrobku,

a) ke které dojde v důsledku povahy vybraného
výrobku při jeho výrobě, skladování, dopravě
nebo při jiném nakládání s tímto výrobkem,

b) jejíž výše není vyšší než výše technicky zdůvod-
něné částečné ztráty a

c) která není nepředvídatelnou ztrátou nebo zne-
hodnocením.

(2) Výší technicky zdůvodněné částečné ztráty
se pro účely

a) daně z minerálních olejů rozumí výše technicky
zdůvodněné ztráty, ke které dochází při sklado-
vání nebo dopravě minerálních olejů v důsledku
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jejich povahy, vypočtená podle vyhlášky Minis-
terstva průmyslu a obchodu,

b) daně z lihu rozumí částečná ztráta ve výši
normy ztrát lihu podle zákona upravujícího líh.

(3) Výpočet výše technicky zdůvodněné ztráty
při skladování a dopravě minerálních olejů a koefi-
cient ztrát stanoví vyhláškou Ministerstvo průmyslu
a obchodu.

(4) Koeficientem ztrát podle odstavce 3 se ro-
zumí koeficient vyjadřující výši technicky zdůvod-
něné ztráty při skladování nebo dopravě minerálních
olejů na měřicí jednotku vybraného výrobku.

(5) Výší technicky zdůvodněné částečné ztráty
se pro účely dopravy v režimu podmíněného osvo-
bození od daně, dopravy vybraných výrobků ve vol-
ném daňovém oběhu mezi členskými státy nebo za-
sílání rozumí

a) společný práh částečné ztráty podle nařízení
Komise v přenesené pravomoci, kterým se sta-
noví struktura a obsah dokladů vyměňovaných
v souvislosti s dopravou zboží podléhajícího
spotřební dani a prahy ztráty v důsledku po-
vahy zboží,

b) výše technicky zdůvodněné částečné ztráty po-
dle odstavce 2, pokud není stanoven společný
práh částečné ztráty podle písmene a).

(6) Pokud není stanovena výše technicky zdů-
vodněné částečné ztráty podle odstavce 2 nebo 5, je
její výše nula.“.

22. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „(§ 9 odst. 1),
nebo v souvislosti se ztrátou nebo znehodnocením
vybraných výrobků dopravovaných v režimu pod-
míněného osvobození od daně [§ 9 odst. 3 písm. a)]“
zrušují.

23. V § 4 odst. 1 písm. b) se bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 až 4 se označují jako body 1 až 3.

24. V § 4 odst. 1 písm. b) se bod 3 zrušuje.

25. V § 4 odst. 1 písm. d) se slova „níž došlo
k porušení tohoto režimu [§ 9 odst. 3 písm. f)
a § 28]“ nahrazují slovy „dopravě vybraných vý-
robků ve volném daňovém oběhu mezi členskými
státy nebo při zasílání, v jejichž průběhu došlo ztrá-
tou nebo znehodnocením vybraných výrobků anebo
jinou skutečností k porušení režimu podmíněného
osvobození od daně, podmínek dopravy vybraných

výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými
státy nebo podmínek zasílání ke vzniku povinnosti
přiznat a zaplatit daň“ a slova „porušení tohoto re-
žimu“ se nahrazují slovy „takovém porušení“.

26. V § 4 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) která pro účely podnikání přijme na daňovém
území České republiky vybrané výrobky do-
pravované ve volném daňovém oběhu mezi
členskými státy, pokud jí vznikla povinnost
daň přiznat a zaplatit,“.

27. V § 4 odst. 1 písmeno h) zní:

„h) která je v případě zasílání vybraných výrobků
z jiného členského státu na daňové území České
republiky

1. zasílatelem, pokud tato osoba nepověřila zá-
stupce pro zasílání vybraných výrobků,

2. zástupcem pro zasílání vybraných výrobků,
pokud byl pověřen, nebo

3. příjemcem těchto vybraných výrobků, po-
kud je zasílání vybraných výrobků uskuteč-
něno osobou, které nebylo přiděleno číslo
pro účely zasílání, nebo pokud zasílatel nebo
zástupce pro zasílání vybraných výrobků ne-
poskytnou zajištění daně.“.

28. V § 4 odst. 2 se slova „bodech 1 a 3
a písm. f)“ nahrazují slovy „bodě 2, odstavci 1
písm. f), odstavci 4“.

29. V § 4 odstavec 4 zní:

„(4) Při dovozu nebo neoprávněném vstupu je
plátcem dlužník podle celního kodexu. V případě
neoprávněného vstupu odpovídá za daň společně
a nerozdílně také právnická nebo fyzická osoba,
která se na tomto neoprávněném vstupu podílela.“.

30. V § 4 odst. 6 větě druhé a v § 5 odst. 1 větě
druhé se slova „ , 4 a 5“ nahrazují slovy „až 4“.

31. V § 5 odst. 5, § 6 odst. 3, § 11 odst. 1
písm. a), § 12 odst. 2, § 24 odst. 5 větě druhé, § 25
odst. 5 větě první, § 37 odst. 2 písm. b) a v § 60
odst. 8 se za slovo „oběhu“ vkládají slova „nebo
celního režimu konečného užití“.

32. Na konci textu § 7 se doplňují slova „anebo
vybrané výrobky, u nichž došlo k jejich neoprávně-
nému vstupu na daňové území Evropské unie“.

33. V § 8 se za slovo „dovozem“ vkládají slova
„anebo neoprávněným vstupem“.
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34. V § 9 odstavec 2 zní:

„(2) Za okamžik uvedení vybraných výrobků
do volného daňového oběhu se při uvedení vybra-
ných výrobků do volného daňového oběhu na daňo-
vém území České republiky jejich

a) dovozem nebo neoprávněným vstupem pova-
žuje den vzniku celního dluhu,

b) ztrátou nebo znehodnocením při výrobě, skla-
dování nebo jiném nakládání považuje den je-
jich zúčtování, nejpozději však třicátý den ode
dne zjištění ztráty nebo znehodnocení.“.

35. V § 9 odst. 3 písm. a) se slova „v režimu
podmíněného osvobození od daně okamžikem jejich
ztráty nebo znehodnocení“ nahrazují slovy „ve vol-
ném daňovém oběhu mezi členskými státy nebo za-
sílaných okamžikem jejich ztráty nebo znehodno-
cení anebo jiného porušení podmínek dopravy nebo
zasílání“ a na konci textu písmene se doplňují slova
„anebo částečné ztráty“.

36. V § 9 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.

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

37. V § 9 odst. 3 se písmeno e) zrušuje.

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

38. V § 9 odst. 3 písm. e) se slova „které jsou
určeny“ nahrazují slovem „dopraveny“ a slova „da-
ňovém území České republiky nebo k plnění úkolů
veřejnoprávního subjektu na daňovém území České
republiky nebo dnem ukončení dopravy na daňovém
území České republiky, pokud tyto výrobky byly
přijaty plátcem uvedeným v § 4 odst. 1 písm. e) v ji-
ném členském státě a jsou dopravovány na daňové
území České republiky“ se nahrazují slovy „daňové
území České republiky“.

39. V § 9 odst. 3 písmeno g) zní:

„g) dnem, ve kterém byly na daňovém území České
republiky přijaty vybrané výrobky zaslané z ji-
ného členského státu,“.

40. V § 11 odst. 1 písm. c) se slova „provádě-
cího nařízení Rady upravujícího prováděcí opatření
ke směrnici o společném systému daně z přidané
hodnoty17a)“ nahrazují slovy „nařízení Komise, kte-
rým se provádí některá ustanovení směrnice Rady,
kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní“.

Poznámka pod čarou č. 17a se zrušuje.

41. V § 11 odst. 1 se na konci textu písmen f)
a g) doplňují slova „ ; tyto výrobky mohou být do-
pravovány z jiného členského státu pouze s doklady
podle § 27 nebo 27c a s potvrzeným osvědčením
o osvobození od spotřební daně, přičemž toto
osvědčení potvrzuje Celní úřad pro hlavní město
Prahu“.

42. Za § 13c se vkládá nový § 13d, který včetně
nadpisu zní:

„§ 13d

Osvobození od daně při ztrátě nebo znehodnocení
vybraných výrobků

Od daně jsou také osvobozeny vybrané vý-
robky, u kterých daňový subjekt prokáže, že v re-
žimu podmíněného osvobození od daně došlo k je-
jich

a) nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení,
nebo

b) částečné ztrátě.“.

43. V § 14 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „Plátci, který dopraví“ nahrazují slovy „Evi-
dovanému odesílateli, který odešle“, slova „nebo pro
plnění úkolů veřejnoprávního subjektu“ se zrušují
a slova „za podmínek, že“ se nahrazují slovy „dnem
splnění poslední z těchto podmínek:“.

44. V § 14 odst. 2 písmena a) a b) znějí:
„a) vybrané výrobky jsou dopravovány

1. se zjednodušeným elektronickým průvod-
ním dokladem, nebo

2. s dokladem, který obsahuje stejné údaje jako
zjednodušený elektronický průvodní doklad
(dále jen „náhradní zjednodušený průvodní
doklad“),

b) příslušným orgánem členského státu určení je
potvrzeno přijetí vybraných výrobků ve vol-
ném daňovém oběhu; pokud evidovaný pří-
jemce nemůže předložit oznámení o přijetí vy-
braných výrobků pomocí elektronického systé-
mu z důvodů jiných než uvedených v § 30g
odst. 1, musí být potvrzení přijetí vybraných
výrobků vydané příslušným orgánem členského
státu určení odsouhlaseno správcem daně pří-
slušným místu odeslání vybraných výrobků,“.

45. V § 14 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
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Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písme-
na c) až e).

46. V § 14 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) u vybraných výrobků, u nichž během jejich do-
pravy došlo ke ztrátě nebo znehodnocení anebo
jinému porušení podmínek dopravy, evidovaný
odesílatel

1. prokáže, že došlo k nepředvídatelné ztrátě
nebo znehodnocení anebo částečné ztrátě,
nebo

2. předloží doklad o zaplacení daně v členském
státě, ve kterém ztrátou nebo znehodnoce-
ním anebo jiným porušením podmínek do-
pravy vznikla povinnost přiznat a zaplatit
daň, a“.

47. V § 14 odst. 2 se závěrečná část ustanovení
zrušuje.

48. V § 14 odstavec 3 zní:

„(3) Plátci, který předloží doklad o tom, že daň
za vybrané výrobky byla zaplacena na daňovém
území České republiky a tyto výrobky byly zaslány
fyzické osobě do jiného členského státu, a doklad
o tom, že daň za vybrané výrobky byla zaplacena
v tomto jiném členském státě, vzniká nárok na vrá-
cení daně dnem předložení těchto dokladů. Pokud
při zasílání vybraných výrobků do jiného členského
státu došlo ke ztrátě nebo znehodnocení anebo ji-
nému porušení podmínek zasílání, je plátce pro účely
vzniku nároku na vrácení daně namísto předložení
dokladu o tom, že daň za vybrané výrobky byla za-
placena v členském státě určení, povinen

a) prokázat, že došlo k nepředvídatelné ztrátě
nebo znehodnocení anebo částečné ztrátě, nebo

b) předložit doklad o zaplacení daně v členském
státě, ve kterém ztrátou nebo znehodnocením
anebo jiným porušením podmínek zasílání
vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň.“.

49. V § 18 odst. 7 se slova „podle § 9 odst. 3
písm. a)“ nahrazují slovy „při dopravě vybraných
výrobků v režimu podmíněného osvobození od
daně, dopravě vybraných výrobků ve volném daňo-
vém oběhu mezi členskými státy nebo při zasílání,
v jejichž průběhu došlo ztrátou nebo znehodnoce-
ním anebo jiným porušením podmínek dopravy
nebo zasílání vybraných výrobků ke vzniku povin-
nosti daň přiznat a zaplatit“ a na konci textu od-
stavce se doplňují slova „anebo jiného porušení pod-

mínek dopravy vybraných výrobků v režimu pod-
míněného osvobození od daně, podmínek dopravy
vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi
členskými státy nebo podmínek zasílání“.

50. V § 18 se odstavec 8 zrušuje.

51. V § 19 odst. 1 písm. a), § 59 odst. 7 a 10
a v § 78 odst. 3 se slova „podle § 3 písm. f)“ zrušují.

52. V § 19 odst. 5 se slova „prostorově ohrani-
čeném místě [§ 3 písm. f)]“ nahrazují slovy „daňo-
vém skladu“.

53. V § 19 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

54. V § 19c odst. 1 se slova „evidenční číslo
rovněž“ zrušují, slova „ , nebylo-li přiděleno dříve“
se nahrazují slovy „jedinečné číslo pro dopravu v re-
žimu podmíněného osvobození od daně“ a na konci
odstavce se doplňuje věta „V případě změny povo-
lení se jedinečné číslo přidělené daňovému skladu
nemění.“.

55. V § 21 odst. 1 písm. a), § 23a odst. 3, § 33e
odst. 3, § 43q odst. 1 písm. a), § 58 odst. 1, § 77
odst. 1 a 2, § 90, § 116a odst. 1 a 2 a v § 119 odst. 4
písm. b) se slovo „finančních“ nahrazuje slovem
„peněžních“.

56. V § 22 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Správce daně v povolení pro opakované
přijímání vybraných výrobků přidělí oprávněnému
příjemci pro opakované přijímání vybraných vý-
robků jedinečné číslo pro dopravu v režimu podmí-
něného osvobození od daně. V případě změny po-
volení se jedinečné číslo přidělené oprávněnému pří-
jemci pro opakované přijímání vybraných výrobků
nemění.“.

57. V § 23b se na konci textu odstavce 2 do-
plňují slova „ , a identifikační údaje odesílatele, od
kterého mají být vybrané výrobky přijaty“.

58. V § 23b se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Správce daně v povolení pro jednorázové
přijetí vybraných výrobků přidělí oprávněnému pří-
jemci pro jednorázové přijetí vybraných výrobků je-
dinečné číslo pro dopravu v režimu podmíněného
osvobození od daně. V případě změny povolení se
jedinečné číslo přidělené oprávněnému příjemci pro
jednorázové přijetí vybraných výrobků nemění.“.

59. V § 24 odst. 1 se slovo „vývozu“ nahrazuje
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slovem „výstupu“ a slovo „dodání,“ se nahrazuje
slovem „dodání“.

60. V § 24 odst. 3 větě první se slova „ , 3, 4
a § 58 odst. 5 písm. a)“ nahrazují slovy „až 5“ a věty
šestá a sedmá se nahrazují větami „Pokud se pro do-
pravu vybraných výrobků nepoužije zajištění daně
pro provozování daňového skladu, poskytuje se za-
jištění daně pro každou dopravu zvlášť, a to způsoby
podle § 21 odst. 1. Ustanovení § 21 odst. 2, 4 a 5
a § 21a se na toto zajištění použijí obdobně.“.

61. V § 24 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Vybrané výrobky lze dopravovat v režimu
podmíněného osvobození od daně z místa dovozu,
které není daňovým skladem, pouze pokud dekla-
rant nebo jiná osoba, která se přímo nebo nepřímo
podílí na vyřizování celních formalit, celnímu úřadu
poskytli

a) jedinečné číslo pro dopravu v režimu podmíně-
ného osvobození od daně, jímž je identifikován
oprávněný odesílatel, který tyto výrobky ode-
sílá, a

b) jedinečné číslo pro dopravu v režimu podmíně-
ného osvobození od daně, jímž je identifikován
příjemce, jemuž jsou vybrané výrobky ode-
slány.“.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako od-
stavce 5 až 10.

62. V § 24 odstavec 5 zní:

„(5) Správce daně může na žádost provozova-
tele odesílajícího daňového skladu nebo oprávně-
ného odesílatele udělit souhlas s tím, aby zajištění
daně poskytli namísto nich nebo společně s nimi také
dopravce, provozovatel přijímajícího daňového
skladu nebo vlastník vybraných výrobků, pokud
s tím osoby, které mají toto zajištění poskytnout,
písemně souhlasí. Zajišťuje-li daň dopravce nebo
vlastník vybraných výrobků, poskytuje se zajištění
daně složením nebo převodem peněžních prostředků
na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správ-
cem daněmístně příslušným odesílajícímu daňovému
skladu.“.

63. V § 24 odst. 7 větě druhé se slovo „vývozu“
nahrazuje slovem „výstupu“, slova „pro dopravu
a sledování vybraných výrobků podle rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektro-
nického systému27c) (dále jen „elektronický systém“)

pohraničním“ se zrušují a na konci textu věty se do-
plňují slova „místně příslušným podle místa výstupu
vybraných výrobků (dále jen „celní úřad výstupu“)“.

Poznámka pod čarou č. 27c se zrušuje.

64. V § 24 se na konci odstavce 7 doplňuje věta
„Přijetím vybraných výrobků v místě přímého do-
dání dochází k jejich uvedení do volného daňového
oběhu.“.

65. V § 24 odst. 8 se slovo „odesílatel“ nahra-
zuje slovy „osoba, která poskytla zajištění daně,“
a slova „(§ 27a, 27b, 27d, 27e nebo 27f), a zajištění
daně vrátí osobě, která zajištění daně poskytla“ se
nahrazují slovy „ , nebo skutečnost, že v průběhu
dopravy v souvislosti s dopravovanými vybranými
výrobky jiným způsobem nevznikla povinnost daň
přiznat a zaplatit, anebo předloží doklad o zaplacení
daně, pokud tato povinnost v průběhu dopravy
vznikla“.

66. V § 24 se za odstavec 8 vkládají nové od-
stavce 9 a 10, které znějí:

„(9) V případě uvolnění zajištění daně pro do-
pravu vybraných výrobků, které bylo poskytnuto
složením nebo převodem peněžních prostředků na
depozitní účet pro zajištění daně, se složená nebo
převedená částka na depozitním účtu uvolní k opako-
vanému použití na zajištění daně pro dopravu vy-
braných výrobků v režimu podmíněného osvobo-
zení od daně.

(10) Na žádost osoby, která zajištění daně pro
dopravu vybraných výrobků složením nebo převo-
dem peněžních prostředků na depozitní účet pro za-
jištění daně poskytla, se složená nebo převedená
částka, která je uvolněna, nebo její část stává přeplat-
kem této osoby. Vznikne-li takto vratitelný přepla-
tek, vrátí jej správce daně bez žádosti do 5 pracov-
ních dnů ode dne jeho vzniku.“.

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako od-
stavce 11 a 12.

67. V § 24 odst. 11 větě první, § 25 odst. 1
písm. a) bodě 2, § 25 odst. 1 písm. b) bodě 2, § 25
odst. 1 písm. c) bodě 2, § 25 odst. 9 větě první
a v § 27d odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo
„vývozu“ nahrazuje slovem „výstupu“.

68. V § 24 odst. 12 se slova „podle směrnice
Rady o obecné úpravě spotřebních daní27d)“ včetně
poznámky pod čarou č. 27d zrušují.
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69. V § 25 odst. 1 písm. b) bodě 3 a v § 25
odst. 1 písm. c) bodě 3 se slova „podle směrnice
Rady o obecné úpravě spotřebních daní6a)“ zrušují
a na konci textu bodů se doplňují slova „ , který
přijímá vybrané výrobky obdobně osvobozené od
daně podle právních předpisů jiného členského státu
jako vybrané výrobky podle § 11 odst. 1 písm. c)
až g)“.

70. V § 25 odst. 3 větě druhé se slova „celní
úřad uvedený v § 26 odst. 3 písm. b)“ zrušují a za
slovo „nevydá“ se vkládají slova „celní úřad, který
rozhoduje o propuštění vybraných výrobků do cel-
ního režimu volného oběhu nebo celního režimu
konečného užití, (dále jen „celní úřad dovozu“)“.

71. V § 25 odst. 4 větě čtvrté se slova „poskytl
dopravce nebo vlastník vybraných výrobků, pokud
s tím dopravce nebo vlastník vybraných výrobků“
nahrazují slovy „poskytli namísto nich nebo spo-
lečně s nimi také dopravce nebo vlastník vybraných
výrobků, pokud s tím osoby, které mají toto zajištění
poskytnout,“ a na konci odstavce se doplňuje věta
„Zajištění daně může správce daně použít také na
úhradu daně, u níž vznikla povinnost daň přiznat
a zaplatit na daňovém území jiného členského státu,
včetně jejího příslušenství, pokud o to příslušný
orgán jiného členského státu požádá.“.

72. V § 25 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Vybrané výrobky lze dopravovat v režimu
podmíněného osvobození od daně z místa dovozu
na daňovém území České republiky, které není da-
ňovým skladem, pouze pokud deklarant nebo jiná
osoba, která se přímo nebo nepřímo podílí na vy-
řizování celních formalit, celnímu úřadu poskytli

a) jedinečné číslo pro dopravu v režimu podmíně-
ného osvobození od daně, jímž je identifikován
oprávněný odesílatel, který tyto výrobky ode-
sílá,

b) jedinečné číslo pro dopravu v režimu podmíně-
ného osvobození od daně, jímž je identifikován
příjemce, jemuž jsou vybrané výrobky ode-
slány, a

c) doklady prokazující, že je zboží určeno k ode-
slání do jiného členského státu.“.

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako od-
stavce 6 až 11.

73. V § 25 odst. 7 větě poslední se slovo „po-

hraničním“ zrušuje a na konci textu odstavce se do-
plňuje slovo „výstupu“.

74. V § 25 se na konci textu odstavce 8 doplňují
slova „ ; přijetím vybraných výrobků v místě pří-
mého dodání dochází k jejich uvedení do volného
daňového oběhu“.

75. V § 25 odstavec 9 zní:

„(9) Pokud bylo poskytnuto zajištění daně pro
dopravu vybraných výrobků a doprava byla ukon-
čena, správce daně rozhodne o uvolnění zajištění
daně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy

a) je příjemci potvrzena skutečnost, že byly spl-
něny podmínky přijetí vybraných výrobků v re-
žimu podmíněného osvobození od daně, nebo

b) osoba, která poskytla zajištění daně,
1. prokáže, že v souvislosti s dopravovanými

vybranými výrobky jiným způsobem ne-
vznikla v průběhu dopravy povinnost daň
přiznat a zaplatit, nebo

2. předloží doklad o zaplacení daně, pokud
v průběhu dopravy povinnost daň přiznat
a zaplatit vznikla.“.

76. V § 25 se za odstavec 9 vkládají nové od-
stavce 10 až 12, které znějí:

„(10) Lhůta podle odstavce 9 neběží ode dne
odeslání žádosti o mezinárodní spolupráci při správě
spotřebních daní do

a) dne obdržení odpovědi na tuto žádost,
b) třicátého dne ode dne marného uplynutí lhůty

pro poskytnutí odpovědi na tuto žádost, nebo
c) dne odeslání oznámení o ukončení mezinárodní

spolupráce při správě spotřebních daní v dané
věci.

(11) V případě uvolnění zajištění daně pro do-
pravu vybraných výrobků, které bylo poskytnuto
složením nebo převodem peněžních prostředků na
depozitní účet pro zajištění daně, se složená nebo
převedená částka na depozitním účtu uvolní k opako-
vanému použití na zajištění daně pro dopravu vy-
braných výrobků v režimu podmíněného osvobo-
zení od daně.

(12) Na žádost osoby, která zajištění daně pro
dopravu vybraných výrobků složením nebo převo-
dem peněžních prostředků na depozitní účet pro za-
jištění daně poskytla, se složená nebo převedená
částka, která je uvolněna, nebo její část stává přeplat-
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kem této osoby. Vznikne-li takto vratitelný přepla-
tek, vrátí jej správce daně bez žádosti do 5 pracov-
ních dnů ode dne jeho vzniku.“.

Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako od-
stavce 13 a 14.

77. V § 25 odst. 14 se slova „podle směrnice
Rady o obecné úpravě spotřebních daní27d)“ nahra-
zují slovy „na daňovém území České republiky“ a na
konci odstavce se doplňuje věta „Pokud byla tato
doprava vybraných výrobků zahájena na daňovém
území České republiky, nelze ji v jejím průběhu roz-
dělit ani na území jiného členského státu.“.

78. V § 26 odst. 1 větě poslední se slova „oso-
bám uvedeným v § 11 odst. 1 písm. d) nebo osobám
uvedeným ve směrnici Rady o obecné úpravě spo-
třebních daní27e)“ nahrazují slovy „příjemci, který
přijímá vybrané výrobky osvobozené od daně podle
§ 11 odst. 1 písm. d) nebo obdobně osvobozené
podle právních předpisů jiného členského státu“.

Poznámka pod čarou č. 27e se zrušuje.

79. V § 26 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „v souladu s nařízením Komise, kterým se pro-
vádí některá ustanovení směrnice Rady, kterou se
stanoví obecná úprava spotřebních daní“.

80. V § 26 odst. 3 písm. b) se slova „ , který
rozhoduje o propuštění vybraných výrobků do cel-
ního režimu volného oběhu“ nahrazují slovem „do-
vozu“.

81. V § 26 odst. 4 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „a stanoví lhůtu, ve které tento pro-
vozovatel nebo oprávněný odesílatel nedostatky od-
straní“ a ve větě poslední se slova „nebo 4“ nahrazují
slovy „nebo 5“.

82. V § 26 odst. 6 se slova „ , kterým se provádí
směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní28)“
nahrazují slovy „v přenesené pravomoci, kterým se
stanoví struktura a obsah dokladů vyměňovaných
v souvislosti s dopravou zboží podléhajícího spo-
třební dani a prahy ztráty v důsledku povahy zboží“.

Poznámka pod čarou č. 28 se zrušuje.

83. V § 27 odst. 1 větě první se slova „osobám
uvedeným ve směrnici Rady o obecné úpravě spo-
třebních daní27e)“ nahrazují slovy „příjemci, který
přijímá vybrané výrobky obdobně osvobozené od
daně podle právních předpisů jiného členského státu

jako vybrané výrobky podle § 11 odst. 1 písm. d)“
a číslo „7“ se nahrazuje číslem „8“.

84. V § 27 odst. 2 se text „odst. 7“ nahrazuje
textem „§ 25 odst. 8“ a slova „pro místo“ se nahra-
zují slovy „podle místa“.

85. V § 27 odstavec 3 zní:

„(3) Pokud je doprava vybraných výrobků v re-
žimu podmíněného osvobození od daně uskutečňo-
vána podle § 25 odst. 1 písm. b) bodu 2, orgán uve-
dený v § 26 odst. 3 odešle elektronický průvodní
doklad bezodkladně příslušným orgánům členského
státu, v němž je podáno celní prohlášení pro vý-
voz.“.

86. V § 27 odst. 4 se slovo „pohraničnímu“
zrušuje a na konci textu odstavce se doplňuje slovo
„výstupu“.

87. V § 27 odst. 5 větě první se slova „listinný
stejnopis“ nahrazují slovy „referenční kód“ a slova
„nebo obchodní doklad, ve kterém je uveden refe-
renční kód,“ se zrušují a ve větě druhé se slovo „do-
klad“ nahrazuje slovy „referenční kód“.

88. V § 27 odst. 6 se číslo „5“ nahrazuje čís-
lem „6“.

89. V § 27 odst. 7 větě první se slova „ukončení
dopravy“ nahrazují slovem „určení“ a věta poslední
se zrušuje.

90. V § 27 se doplňují odstavce 8 a 9, které
znějí:

„(8) Náležitosti návrhu na zrušení elektronic-
kého průvodního dokladu podle odstavce 6 a na
změnu příjemce nebo místa určení podle odstavce 7
jsou stanoveny v nařízení Komise v přenesené pra-
vomoci, kterým se stanoví struktura a obsah dokladů
vyměňovaných v souvislosti s dopravou zboží pod-
léhajícího spotřební dani a prahy ztráty v důsledku
povahy zboží.

(9) Zrušení elektronického průvodního do-
kladu podle odstavce 6 a změna příjemce nebo místa
určení podle odstavce 7 se provedou postupem po-
dle nařízení Komise, kterým se provádí některá usta-
novení směrnice Rady, kterou se stanoví obecná
úprava spotřebních daní.“.

91. V nadpisu § 27a se slova „Elektronický
průvodní doklad při ukončení dopravy“ nahrazují
slovy „Oznámení o přijetí“.
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92. V § 27a odst. 1 větě první se číslo „7“ na-
hrazuje číslem „8“, slovo „místu“ se nahrazuje slovy
„podle místa“ a věty druhá a třetí se zrušují.

93. V § 27a odst. 2 se věty třetí a čtvrtá zrušují.

94. V § 27a odst. 8 se za slova „přijetí vybra-
ných výrobků v režimu podmíněného osvoboze-
ní od daně“ vkládají slova „pomocí elektronického
systému“.

95. V § 27a se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Náležitosti oznámení o přijetí vybraných
výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
podle odstavce 1 nebo 2 jsou stanoveny v nařízení
Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví
struktura a obsah dokladů vyměňovaných v souvis-
losti s dopravou zboží podléhajícího spotřební dani
a prahy ztráty v důsledku povahy zboží.“.

96. Za § 27a se vkládá nový § 27ab, který včetně
nadpisu zní:

„§ 27ab

Doprava vybraných výrobků v režimu
podmíněného osvobození od daně při vývozu

(1) Pokud je doprava vybraných výrobků v re-
žimu podmíněného osvobození od daně uskutečňo-
vána do místa výstupu, je deklarant povinen poskyt-
nout celnímu úřadu, kterému je podáváno celní pro-
hlášení pro vývoz (dále jen „celní úřad vývozu“),
referenční kód.

(2) Celní úřad vývozu ověří správnost a platnost
údajů uvedených v celním prohlášení pro vývoz, a to
porovnáním s údaji uvedenými v elektronickém prů-
vodním dokladu. V případě, že uvedené údaje shledá
nesprávnými nebo neúplnými, uvědomí bezod-
kladně o této skutečnosti příslušné orgány členského
státu odeslání.

(3) Pokud správce daně místně příslušný podle
místa odeslání vybraných výrobků obdrží informaci
o tom, že příslušný orgán členského státu odeslání
shledal při ověření správnosti podle odstavce 2 údaje
uvedené v celním prohlášení pro vývoz nesprávnými
nebo neúplnými, a má za to, že údaje uvedené v elek-
tronickém průvodním dokladu jsou nesprávné, uvě-
domí bezodkladně o této skutečnosti odesílatele a sta-
noví lhůtu, ve které tento odesílatel odstraní nedo-
statky v elektronickém průvodním dokladu.

(4) Pokud nedojde k vývozu vybraných vý-

robků dopravovaných v režimu podmíněného osvo-
bození od daně, celní úřad vývozu oznámí pomocí
elektronického systému tuto skutečnost bezod-
kladně příslušným orgánům členského státu ode-
slání.

(5) Pokud správce daně místně příslušný podle
místa odeslání vybraných výrobků obdrží informaci
o tom, že nedojde k vývozu vybraných výrobků,
oznámí tuto skutečnost bezodkladně pomocí elek-
tronického systému odesílateli vybraných výrobků.

(6) Odesílatel vybraných výrobků, kterému
byla oznámena skutečnost podle odstavce 5, je po-
mocí elektronického systému povinen zrušit elektro-
nický průvodní doklad nebo změnit místo určení
vybraných výrobků.“.

97. § 27b včetně nadpisu zní:

„§ 27b

Elektronické doklady při vývozu
vybraných výrobků v režimu podmíněného

osvobození od daně

(1) Pokud je doprava vybraných výrobků v re-
žimu podmíněného osvobození od daně uskutečňo-
vána do místa výstupu, vyhotoví celní úřad vývozu
na základě informací poskytnutých celním úřadem
výstupu nebo obdobným orgánem podle právních
předpisů jiného členského státu, jejichž správnost
a platnost ověřil, oznámení o vývozu vybraných vý-
robků z daňového území Evropské unie a zašle jej
pomocí elektronického systému příslušným orgá-
nům členského státu odeslání.

(2) Náležitosti oznámení o vývozu vybraných
výrobků jsou stanoveny v nařízení Komise v přene-
sené pravomoci, kterým se stanoví struktura a obsah
dokladů vyměňovaných v souvislosti s dopravou
zboží podléhajícího spotřební dani a prahy ztráty
v důsledku povahy zboží.

(3) Pokud celní úřad místně příslušný podle
místa odeslání vybraných výrobků obdrží oznámení
o vývozu vybraných výrobků, zašle jej pomocí
elektronického systému odesílateli vybraných vý-
robků.“.

98. V § 27c odst. 1 písm. c) se slova „nebo 4“
nahrazují slovy „nebo 5“.

99. V § 27c se za odstavec 2 vkládají nové od-
stavce 3 a 4, které znějí:
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„(3) Provozovatel daňového skladu nebo
oprávněný odesílatel jsou povinni předat doklad po-
dle odstavce 1 písm. a) deklarantovi.

(4) Deklarant je povinen celnímu úřadu vývozu
poskytnout kopii dokladu podle odstavce 1 písm. a)
nebo referenční kód tohoto dokladu.“.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako od-
stavce 5 až 10.

100. V § 27c odst. 6 větě první se slova „od-
stavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 5“.

101. V § 27c se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako od-
stavce 7 až 9.

102. V § 27c odst. 8 se věta druhá nahrazuje
větou „Toto sdělení obsahuje stejné náležitosti jako
návrh na změnu příjemce nebo místa určení podle
§ 27 odst. 8.“ a na konci odstavce se doplňuje věta
„Bezodkladně po obnovení dostupnosti elektronic-
kého systému odesílatel podle odstavce 1 předloží
orgánu uvedenému v § 26 odst. 3 návrh na změnu
příjemce nebo místa určení podle § 27 odst. 7; tato
změna se provede pomocí elektronického systému
postupem podle nařízení Komise, kterým se provádí
některá ustanovení směrnice Rady, kterou se stanoví
obecná úprava spotřebních daní.“.

103. V § 27c se odstavec 9 zrušuje.

104. V § 27d odst. 1 písm. b) se slova „specific-
kým správním“ zrušují.

105. V § 27d odst. 1 písm. c) a v § 27d odst. 4
větě druhé se slova „3 až 5“ nahrazují slovy „5 a 6“.

106. V § 27d odst. 1 závěrečné části ustanovení
a v § 27d odst. 2 se slovo „místu“ nahrazuje slovy
„podle místa“.

107. V § 27e odstavec 1 zní:

„(1) Pokud v případech, kdy je doprava vybra-
ných výrobků uskutečňována do místa výstupu, ne-
lze z důvodu nedostupnosti elektronického systému
v České republice nebo z důvodů uvedených v § 27d
odst. 1 písm. b) nebo c) vyhotovit oznámení

a) o vývozu vybraných výrobků z daňového
území Evropské unie, vyhotoví celní úřad vý-
vozu doklad, který obsahuje stejné údaje jako
toto oznámení a který potvrzuje, že doprava
byla ukončena, nebo

b) příslušným orgánům členského státu odeslání
o tom, že nedojde k vývozu vybraných vý-
robků, vyhotoví celní úřad vývozu doklad,
který obsahuje stejné údaje jako toto ozná-
mení.“.

108. V § 27e odst. 2 se za slova „vývozu vy-
braných výrobků“ vkládají slova „nebo oznámení
o tom, že nedojde k vývozu vybraných výrobků,“,
za slova „výrobků z daňového území Evropské
unie“ se vkládají slova „nebo informaci, že nedojde
k vývozu vybraných výrobků,“ a slova „pohranič-
ního celního úřadu“ se nahrazují slovy „celního
úřadu výstupu“.

109. V § 27e odst. 4 se za text „§“ vkládají slo-
va „27ab a“.

110. V § 27e se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Pokud správce daněmístně příslušný podle
místa odeslání vybraných výrobků obdrží náhradní
oznámení o vývozu vybraných výrobků, posoudí
tento doklad a v případě jeho uznání zaznamená
ukončení dopravy do elektronického systému. Při
posuzování tohoto oznámení správce daně zohlední
důkazní prostředky poskytnuté osobou, která vy-
brané výrobky odeslala.“.

111. V nadpisu § 27f se slovo „dopravě“ na-
hrazuje slovy „ukončení dopravy“.

112. V § 27f odst. 1 se slovo „vývozu“ nahra-
zuje slovem „výstupu“ a slovo „místu“ se nahrazuje
slovy „podle místa“.

113. V § 27f odst. 3 se slova „osob uvedených
ve směrnici Rady o obecné úpravě spotřebních da-
ní27e)“ nahrazují slovy „dopravy příjemci, který při-
jímá vybrané výrobky obdobně osvobozené od daně
podle právních předpisů jiného členského státu jako
vybrané výrobky podle § 11 odst. 1 písm. d),“.

114. V § 28 odst. 1 se za slovo „není“ vkládají
slova „v důsledku ztráty nebo znehodnocení anebo
jiné skutečnosti“ a slova „vývozu, osobě uvedené
v § 11 odst. 1 písm. c), d) nebo e) nebo příjemci
podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních
daní6a) v jiném členském státě“ se nahrazují slovy
„výstupu, příjemci, který přijímá vybrané výrobky
osvobozené od daně podle § 11 odst. 1 písm. c), d)
nebo e), nebo osobě, která přijímá vybrané výrobky
obdobně osvobozené podle právních předpisů ji-
ného členského státu“.
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115. V § 28 odst. 2 se slova „ztrát ve smyslu
§ 49 odst. 11 nebo § 71 odst. 2“ nahrazují slovy
„částečné ztráty“.

116. V § 28 se na konci textu odstavce 4 do-
plňují slova „v okamžiku tohoto porušení“.

117. V § 28 se na konci textu odstavce 5 do-
plňují slova „v okamžiku, kdy bylo toto porušení
zjištěno“.

118. V § 28 odst. 6 se slovo „daňovému“ zru-
šuje a slova „ , ve kterém byla doprava zahájena,“ se
nahrazují slovem „odeslání“.

119. V § 28 odst. 7 úvodní části ustanovení se
slova „ , který rozhodl o propuštění těchto vybra-
ných výrobků do celního režimu vývozu,“ nahrazují
slovem „vývozu“.

120. V § 28 odst. 7 písm. c) se slovo „zcela“
zrušuje a na konci textu písmene se doplňují slova
„anebo částečné ztráty“.

121. V § 28 odst. 7 závěrečné části ustanovení
se za slova „od daně“ vkládají slova „v místě odeslání
na daňovém území České republiky v okamžiku za-
hájení dopravy“ a slova „ , který rozhodl o propuš-
tění těchto vybraných výrobků do celního režimu
volného oběhu“ se nahrazují slovem „dovozu“.

122. V § 28 odst. 8 písm. c) se slovo „zcela“
zrušuje a za slovo „znehodnocení“ se vkládají slova
„anebo částečné ztráty“.

123. V § 28 odst. 8 závěrečné části ustanovení
se za slova „od daně“ vkládají slova „v místě odeslání
na daňovém území České republiky v okamžiku za-
hájení dopravy“ a slova „ , který rozhodl o propuš-
tění těchto vybraných výrobků do celního režimu
volného oběhu“ se nahrazují slovem „dovozu“.

124. V § 28 odst. 9 se slova „ , který rozhodl
o propuštění těchto vybraných výrobků do celního
režimu volného oběhu“ nahrazují slovem „dovozu“
a číslo „6“ se nahrazuje číslem „7“.

125. Za § 28 se vkládají nové § 28a až 28h, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 28a

Doprava vybraných výrobků ve volném daňovém
oběhu mezi členskými státy

(1) Doprava vybraných výrobků ve volném da-

ňovém oběhu mezi členskými státy může být usku-
tečněna pouze mezi

a) evidovaným odesílatelem nebo osobou, které
bylo pro účely odeslání vybraných výrobků ve
volném daňovém oběhu z území jiného člen-
ského státu přiděleno na území tohoto jiného
členského státu jedinečné číslo pro dopravu ve
volném daňovém oběhu, a

b) evidovaným příjemcem nebo osobou, které
bylo pro účely přijetí vybraných výrobků na
území jiného členského státu přiděleno na
území tohoto jiného členského státu jedinečné
číslo pro dopravu ve volném daňovém oběhu.

(2) Pokud je příjemcem vybraných výrobků
uvedených do volného daňového oběhu v jednom
členském státě a dopravovaných na daňové území
odlišného členského státu nebo přes daňové území
odlišného členského státu zpět do tohoto členského
státu osoba veřejného práva, platí pro účely spotřeb-
ních daní, že účelem této dopravy je podnikání.

(3) Pokud jsou vybrané výrobky uvedené do
volného daňového oběhu v jednom členském státě
dopravované pro účely podnikání přes daňové území
odlišného členského státu zpět do tohoto členského
státu, lze tyto výrobky dopravovat pouze po vhodné
trase.

(4) Dopravu vybraných výrobků ve volném da-
ňovém oběhu mezi členskými státy lze uskutečnit
pouze se zjednodušeným elektronickým průvodním
dokladem nebo náhradním zjednodušeným průvod-
ním dokladem.

(5) Za dopravu vybraných výrobků ve volném
daňovém oběhu mezi členskými státy se nepovažuje
doprava vybraných výrobků uvedených do volného
daňového oběhu v členském státě a umístěných na
palubě letadla nebo lodi dopravujících cestující na
daňovém území České republiky, pokud tyto vy-
brané výrobky nejsou určeny k prodeji na této pa-
lubě.

§ 28b

Oznámení evidovaného příjemce

(1) Osoba, která hodlá pro účely podnikání při-
jímat vybrané výrobky uvedené do volného daňo-
vého oběhu v jiném členském státě a dopravené na
daňové území České republiky, je povinna tuto sku-
tečnost oznámit správci daně před prvním zahájením
dopravy těchto vybraných výrobků.
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(2) Správce daně přidělí na základě oznámení
podle odstavce 1 osobě, která podala toto oznámení,
jedinečné číslo pro dopravu ve volném daňovém
oběhu a sdělí jej této osobě. To neplatí, pokud
správce daně této osobě již takové číslo přidělil k to-
muto místu určení jako evidovanému odesílateli s vý-
jimkou odesílatele podle § 28d.

§ 28c

Oznámení evidovaného odesílatele

(1) Osoba, která hodlá pro účely podnikání
odesílat vybrané výrobky uvedené do volného daňo-
vého oběhu na daňovém území České republiky do
jiného členského státu, je povinna tuto skutečnost
oznámit správci daně před prvním zahájením do-
pravy těchto vybraných výrobků.

(2) Správce daně přidělí na základě oznámení
podle odstavce 1 osobě, která podala toto oznámení,
jedinečné číslo pro dopravu ve volném daňovém
oběhu a sdělí jej této osobě. To neplatí, pokud
správce daně této osobě již takové číslo přidělil k to-
muto místu odeslání jako evidovanému příjemci s vý-
jimkou příjemce podle § 28d.

§ 28d

Oznámení dočasného evidovaného příjemce
a evidovaného odesílatele

(1) V případě, že osoba hodlá přijímat nebo
odesílat vybrané výrobky dopravované ve volném
daňovém oběhu mezi členskými státy pouze
v předem oznámeném množství a pouze od jednoho
odesílatele nebo jednomu příjemci, uvede v oznámení
podle § 28b odst. 1 nebo § 28c odst. 1 i množství
vybraných výrobků, které mají být přijaty nebo ode-
slány.

(2) Jedinečné číslo pro dopravu ve volném da-
ňovém oběhu přidělené na základě oznámení podle
odstavce 1 zanikne po jeho použití na přijetí nebo
odeslání uvedeného množství vybraných výrobků
nebo nejpozději uplynutím 3 měsíců ode dne přidě-
lení tohoto čísla.

§ 28e

Oznámení ve věci dopravy vybraných výrobků
ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy

(1) Oznámení ve věci dopravy vybraných vý-

robků ve volném daňovém oběhu mezi členskými
státy podle § 28b až 28d (dále jen „oznámení ve věci
dopravy“) lze podat pouze elektronicky s využitím
dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřej-
něné správcem daně.

(2) Oznámení ve věci dopravy kromě obecných
náležitostí podání obsahuje

a) údaje označující správce daně,

b) údaje o tom, zda se oznamuje přijímání nebo
odesílání vybraných výrobků dopravovaných
ve volném daňovém oběhu mezi členskými
státy, případně údaj o dočasné povaze této čin-
nosti,

c) identifikační, kontaktní a platební údaje ozna-
movatele a

d) adresu místa určení nebo odeslání vybraných
výrobků a v případě, že to není možné, jiné
údaje určující polohu tohoto místa.

(3) Oznámení ve věci dopravy může oznamo-
vatel změnit nebo vzít zpět do doby, než je správcem
daně přiděleno jedinečné číslo pro dopravu ve vol-
ném daňovém oběhu, pokud se toto číslo přiděluje.

§ 28f

Postup k odstranění pochybností v údajích
v oznámení ve věci dopravy

Nedošlo-li na výzvu správce daně k odstranění
pochybností v údajích v oznámení ve věci dopravy,
stává se oznámení ve věci dopravy dnem uplynutí
lhůty stanovené v této výzvě neúčinným. O tom po-
řídí správce daně úřední záznam a vyrozumí ozna-
movatele. Vyrozumění není třeba v případě, že ozna-
movatel na výzvu k odstranění pochybností neučinil
vůči správci daně žádný úkon.

§ 28g

Lhůta pro přidělení jedinečného čísla pro dopravu
ve volném daňovém oběhu

Správce daně přidělí oznamovateli jedinečné
číslo pro dopravu ve volném daňovém oběhu ve
lhůtě 5 pracovních dnů ode dne podání oznámení
ve věci dopravy, popřípadě ode dne odstranění jeho
vad nebo pochybností správce daně o údajích
v tomto oznámení.
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§ 28h

Zrušení jedinečného čísla pro dopravu
ve volném daňovém oběhu

(1) Správce daně zruší jedinečné číslo pro do-
pravu ve volném daňovém oběhu

a) na základě oznámení evidovaného příjemce
nebo evidovaného odesílatele, nebo

b) z moci úřední.

(2) Evidovaný příjemce nebo evidovaný odesí-
latel podají správci daně oznámení podle odstavce 1
písm. a), pokud již nehodlají přijímat na místě určení
ani odesílat z místa odeslání, pro která jim byla při-
dělena jedinečná čísla pro dopravu ve volném daňo-
vém oběhu, vybrané výrobky dopravované ve vol-
ném daňovém oběhu mezi členskými státy. Na toto
oznámení se použijí § 28e odst. 1, § 28e odst. 2
písm. a), c) a d) a § 28f obdobně.

(3) Správce daně zruší jedinečné číslo pro do-
pravu ve volném daňovém oběhu z moci úřední, po-
kud toto číslo není v elektronickém systému použito
déle než 1 rok.

(4) O zrušení jedinečného čísla pro dopravu ve
volném daňovém oběhu správce daně evidovaného
příjemce nebo evidovaného odesílatele vyrozumí.“.

126. Za § 28h se vkládají nové § 28i a 28j, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 28i

Zahájení a ukončení dopravy vybraných výrobků
ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy

Doprava vybraných výrobků ve volném daňo-
vém oběhu mezi členskými státy je

a) zahájena okamžikem, kdy tyto vybrané vý-
robky opustí místo odeslání, které je uvedeno
ve zjednodušeném elektronickém průvodním
dokladu nebo náhradním zjednodušeném prů-
vodním dokladu,

b) ukončena okamžikem přijetí vybraných vý-
robků evidovaným příjemcem na daňovém
území České republiky nebo v jiném členském
státě osobou, které bylo pro účely přijetí vybra-
ných výrobků přiděleno na území jiného člen-
ského státu jedinečné číslo pro dopravu ve vol-
ném daňovém oběhu, na místě určení, které je

uvedeno ve zjednodušeném elektronickém prů-
vodním dokladu nebo náhradním zjednoduše-
ném průvodním dokladu.

§ 28j

Porušení podmínek dopravy vybraných výrobků
ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy

(1) K porušení podmínek dopravy vybraných
výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými
státy dojde, pokud u dopravovaných vybraných vý-
robků není v důsledku ztráty nebo znehodnocení
nebo jiné skutečnosti řádně ukončena jejich doprava
převzetím vybraných výrobků evidovaným příjem-
cem nebo osobou, které bylo pro účely přijetí vy-
braných výrobků přiděleno na území jiného člen-
ského státu jedinečné číslo pro dopravu ve volném
daňovém oběhu, na místě určení, pokud se nejedná
o nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení nebo
částečnou ztrátu.

(2) K porušení podmínek dopravy vybraných
výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými
státy dojde, pokud je doprava uskutečněna

a) mezi jinými osobami než osobami podle § 28a
odst. 1, nebo

b) bez zjednodušeného elektronického průvod-
ního dokladu nebo náhradního zjednodušeného
průvodního dokladu.

(3) Dojde-li k porušení podmínek dopravy vy-
braných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi
členskými státy, použijí se § 28 odst. 4, 5, 10 a 11
obdobně.

(4) Správce daně poskytne příslušnému orgánu
členského státu odeslání a příslušnému orgánu člen-
ského státu určení informaci o

a) vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit poru-
šením podmínek dopravy vybraných výrobků
ve volném daňovém oběhu mezi členskými
státy na daňovém území České republiky,

b) nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení nebo
částečné ztrátě, ke kterým došlo na daňovém
území České republiky při dopravě vybraných
výrobků ve volném daňovém oběhu mezi člen-
skými státy.“.

127. § 29 a 30 včetně nadpisů znějí:
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„§ 29

Zajištění a placení daně při dopravě vybraných
výrobků ve volném daňovém oběhu

mezi členskými státy

(1) Evidovaný příjemce je povinen před zaháje-
ním dopravy vybraných výrobků uvedených do vol-
ného daňového oběhu v jiném členském státě a do-
pravovaných pro účely podnikání na daňové území
České republiky poskytnout zajištění daně ve výši,
kterou by byl povinen přiznat a zaplatit, pokud by
vybrané výrobky byly uvedeny do volného daňo-
vého oběhu na daňovém území České republiky.
Evidovaný příjemce poskytuje zajištění daně převo-
dem nebo složením peněžních prostředků na depo-
zitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně.

(2) Správce daně může na žádost evidovaného
příjemce udělit souhlas s tím, aby zajištění daně po-
skytli namísto evidovaného příjemce nebo společně
s ním také dopravce, vlastník nebo evidovaný ode-
sílatel vybraných výrobků, pokud s tím osoby, které
mají toto zajištění poskytnout, písemně souhlasí.
Tyto osoby poskytnou zajištění daně převodem
nebo složením peněžních prostředků na depozitní
účet pro zajištění daně zřízený správcem daně místně
příslušným evidovanému příjemci.

(3) Na žádost osoby, která poskytla zajištění
daně, použije správce daně zajištění daně na úhradu
daně vzniklé podle § 9 odst. 3 písm. a) nebo e).

(4) Správce daně použije zajištění daně na
úhradu daně vzniklé podle § 9 odst. 3 písm. a) ne-
bo e) včetně jejího příslušenství, pokud není daň za-
placena ve lhůtě splatnosti. Zajištění daně může
správce daně použít také na úhradu daně, u níž tímto
způsobem vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit
na daňovém území jiného členského státu, včetně
jejího příslušenství, pokud o to požádá příslušný
orgán jiného členského státu.

(5) Správce daně rozhodne o uvolnění zajištění
daně, které nebylo použito na úhradu daně podle
odstavce 3 nebo 4, do 5 pracovních dnů ode dne,
kdy osoba, která poskytla zajištění daně,

a) prokáže, že byla daň, u níž vznikla povinnost
tuto daň přiznat a zaplatit na daňovém území
České republiky přijetím vybraných výrobků,
uhrazena jiným způsobem,

b) prokáže, že došlo k nepředvídatelné ztrátě nebo
znehodnocení nebo částečné ztrátě anebo že ji-

ným způsobem nevznikla povinnost přiznat
a zaplatit daň, nebo

c) předloží doklad o zaplacení daně v členském
státě, ve kterém v průběhu dopravy vybraných
výrobků uvedených do volného daňového
oběhu v jiném členském státě a dopravovaných
pro účely podnikání na daňové území České
republiky vznikla povinnost daň přiznat a zapla-
tit.

(6) Lhůta podle odstavce 5 neběží ode dne ode-
slání žádosti o mezinárodní spolupráci při správě
spotřebních daní do

a) dne obdržení odpovědi na tuto žádost,

b) třicátého dne ode dne marného uplynutí lhůty
pro poskytnutí odpovědi na tuto žádost, nebo

c) dne odeslání oznámení o ukončení mezinárodní
spolupráce při správě spotřebních daní v dané
věci.

(7) V případě uvolnění zajištění daně pro do-
pravu vybraných výrobků, které bylo poskytnuto
složením nebo převodem peněžních prostředků na
depozitní účet pro zajištění daně, se složená nebo
převedená částka na depozitním účtu uvolní k opako-
vanému použití na zajištění daně pro dopravu vy-
braných výrobků ve volném daňovém oběhu.

(8) Na žádost osoby, která zajištění daně pro
dopravu vybraných výrobků složením nebo převo-
dem peněžních prostředků na depozitní účet pro za-
jištění daně poskytla, se složená nebo převedená
částka, která je uvolněna, nebo její část stává přeplat-
kem této osoby. Vznikne-li takto vratitelný přepla-
tek, vrátí jej správce daně bez žádosti do 5 pracov-
ních dnů ode dne jeho vzniku.

§ 30

Návrh zjednodušeného elektronického
průvodního dokladu pro dopravu vybraných

výrobků ve volném daňovém oběhu
mezi členskými státy

(1) Evidovaný odesílatel před zahájením do-
pravy vybraných výrobků ve volném daňovém
oběhu mezi členskými státy vyhotoví návrh zjedno-
dušeného elektronického průvodního dokladu po-
mocí elektronického systému v souladu s nařízením
Komise, kterým se provádí některá ustanovení směr-
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nice Rady, kterou se stanoví obecná úprava spotřeb-
ních daní, a zašle ho pomocí tohoto systému správci
daně místně příslušnému podle místa odeslání vybra-
ných výrobků.

(2) Náležitosti návrhu zjednodušeného elektro-
nického průvodního dokladu jsou stanoveny v naří-
zení Komise v přenesené pravomoci, kterým se sta-
noví struktura a obsah dokladů vyměňovaných
v souvislosti s dopravou zboží podléhajícího spo-
třební dani a prahy ztráty v důsledku povahy zboží.

(3) Správce daně podle odstavce 1 ověří správ-
nost a platnost údajů uvedených v návrhu zjednodu-
šeného elektronického průvodního dokladu. V pří-
padě, že uvedené údaje shledá nesprávnými nebo ne-
úplnými, uvědomí bezodkladně o této skutečnosti
evidovaného odesílatele a stanoví lhůtu, ve které
tento odesílatel nedostatky odstraní.

(4) Nevykazuje-li návrh zjednodušeného elek-
tronického průvodního dokladu vady, přidělí
správce daně podle odstavce 1 tomuto návrhu refe-
renční kód a sdělí jej evidovanému odesílateli. Tento
správce daně zašle bezodkladně zjednodušený elek-
tronický průvodní doklad pomocí elektronického
systému příslušným orgánům členského státu určení.

(5) Pokud správce daně místně příslušný podle
místa určení vybraných výrobků obdrží pomocí
elektronického systému zjednodušený elektronický
průvodní doklad, doručí ho pomocí elektronického
systému evidovanému příjemci.“.

Poznámka pod čarou č. 30 se zrušuje.

128. Za § 30 se vkládají nové § 30a až 30h, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 30a

Zjednodušený elektronický průvodní doklad
při zahájení dopravy vybraných výrobků

ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy

Evidovaný odesílatel je povinen předat refe-
renční kód zjednodušeného elektronického průvod-
ního dokladu osobě, která vybrané výrobky fyzicky
dopravuje. V průběhu dopravy vybraných výrobků
ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy je
tato osoba povinna předložit referenční kód správci
daně, který si jej vyžádá.

§ 30b

Změna místa určení během dopravy vybraných
výrobků ve volném daňovém oběhu

mezi členskými státy

(1) Evidovaný odesílatel může v průběhu do-
pravy vybraných výrobků ve volném daňovém
oběhu mezi členskými státy změnit místo určení vy-
braných výrobků, pokud se toto místo

a) nachází na území členského státu určení a nedo-
jde ke změně evidovaného příjemce, nebo

b) shoduje s místem odeslání.

(2) Náležitosti návrhu na změnu místa určení
vybraných výrobků podle odstavce 1 jsou stanoveny
v nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se
stanoví struktura a obsah dokladů vyměňovaných
v souvislosti s dopravou zboží podléhajícího spo-
třební dani a prahy ztráty v důsledku povahy zboží.

(3) Změna místa určení vybraných výrobků po-
dle odstavce 1 se provede pomocí elektronického
systému postupem podle nařízení Komise, kterým
se provádí některá ustanovení směrnice Rady, kterou
se stanoví obecná úprava spotřebních daní.

§ 30c

Oznámení o přijetí vybraných výrobků
dopravovaných ve volném daňovém oběhu

mezi členskými státy

(1) Evidovaný příjemce, který na daňovém
území České republiky přijal vybrané výrobky do-
pravované ve volném daňovém oběhu mezi člen-
skými státy, je povinen do 5 pracovních dnů po
ukončení této dopravy oznámit pomocí elektronic-
kého systému přijetí těchto vybraných výrobků
správci daně místně příslušnému podle místa určení
vybraných výrobků.

(2) Náležitosti oznámení o přijetí vybraných
výrobků ve volném daňovém oběhu jsou stanoveny
v nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se
stanoví struktura a obsah dokladů vyměňovaných
v souvislosti s dopravou zboží podléhajícího spo-
třební dani a prahy ztráty v důsledku povahy zboží.

(3) Správce daně podle odstavce 1 ověří správ-
nost a platnost údajů uvedených v oznámení o přijetí
vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu.
V případě, že uvedené údaje shledá nesprávnými
nebo neúplnými, uvědomí bezodkladně o této sku-
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tečnosti evidovaného příjemce a stanoví lhůtu, ve
které tento příjemce nedostatky odstraní.

(4) Pokud oznámení o přijetí vybraných vý-
robků ve volném daňovém oběhu neobsahuje vady,
potvrdí správce daně podle odstavce 1 evidovanému
příjemci přijetí tohoto oznámení a zašle jej pomocí
elektronického systému příslušným orgánům člen-
ského státu odeslání.

(5) Pokud správce daně místně příslušný podle
místa odeslání vybraných výrobků obdrží pomocí
elektronického systému oznámení o přijetí vybra-
ných výrobků ve volném daňovém oběhu, doručí
ho pomocí elektronického systému evidovanému
odesílateli.

§ 30d

Oznámení o přijetí vybraných výrobků ve volném
daňovém oběhu dopravovaných mezi členskými
státy přes daňové území jiného členského státu

zpět na daňové území České republiky

(1) Evidovaný příjemce, který na daňovém
území České republiky přijal vybrané výrobky uve-
dené do volného daňového oběhu na daňovém
území České republiky a dopravované ve volném
daňovém oběhu mezi členskými státy zpět na daňové
území České republiky, je povinen do 5 pracovních
dnů po ukončení této dopravy oznámit pomocí elek-
tronického systému přijetí těchto vybraných vý-
robků správci daně místně příslušnému podle místa
určení vybraných výrobků.

(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje stejné
náležitosti jako oznámení podle § 30c odst. 1.

(3) Ustanovení § 30c odst. 3 se na oznámení
podle odstavce 1 použije obdobně.

(4) Pokud oznámení o přijetí vybraných vý-
robků ve volném daňovém oběhu neobsahuje vady,
potvrdí správce daně podle odstavce 1 evidovanému
příjemci přijetí tohoto oznámení a doručí ho pomocí
elektronického systému evidovanému odesílateli.

§ 30e

Nedostupnost elektronického systému
při zahájení a během dopravy vybraných výrobků
ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy

(1) Pokud je elektronický systém v době do
okamžiku zahájení dopravy vybraných výrobků ve

volném daňovém oběhu mezi členskými státy nedo-
stupný, může evidovaný odesílatel takovou dopravu
zahájit pouze se souhlasem správce daně místně pří-
slušného podle místa odeslání vybraných výrobků
a pokud

a) jsou vybrané výrobky dopravovány s náhrad-
ním zjednodušeným průvodním dokladem na-
místo zjednodušeného elektronického průvod-
ního dokladu,

b) před zahájením dopravy o této skutečnosti uvě-
domí tohoto správce daně a předloží mu ná-
hradní zjednodušený průvodní doklad a

c) poskytne tomuto správci daně informace o dů-
vodech nedostupnosti elektronického systému
v případě, že za tuto nedostupnost elektronic-
kého systému nese odpovědnost.

(2) Evidovaný odesílatel je povinen uchovávat
náhradní zjednodušený průvodní doklad po do-
bu 10 let ode dne zahájení dopravy, které se týká.

(3) V případě nedostupnosti elektronického
systému během dopravy vybraných výrobků ve vol-
ném daňovém oběhu mezi členskými státy sdělí evi-
dovaný odesílatel správci daně místně příslušnému
podle místa odeslání vybraných výrobků změnu
místa jejich určení podle § 30b odst. 1 před zapo-
četím této změny. Toto sdělení obsahuje stejné ná-
ležitosti jako návrh na změnu místa určení vybra-
ných výrobků podle § 30b odst. 2.

§ 30f

Obnovení dostupnosti elektronického systému

(1) Bezodkladně po obnovení dostupnosti elek-
tronického systému evidovaný odesílatel, který za-
hájil dopravu s náhradním zjednodušeným průvod-
ním dokladem nebo který změnil místo určení vy-
braných výrobků, předloží správci daně místně pří-
slušnému podle místa odeslání vybraných výrobků
návrh zjednodušeného elektronického průvodního
dokladu nebo návrh na změnu místa určení vybra-
ných výrobků.

(2) Správce daně podle odstavce 1 ověří správ-
nost a platnost údajů uvedených v návrhu zjednodu-
šeného elektronického průvodního dokladu, a to ze-
jména porovnáním údajů uvedených v náhradním
zjednodušeném průvodním dokladu s návrhem zjed-
nodušeného elektronického průvodního dokladu.
V případě, že uvedené údaje shledá nesprávnými
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nebo neúplnými, uvědomí bezodkladně o této sku-
tečnosti evidovaného odesílatele a stanoví lhůtu, ve
které tento odesílatel nedostatky odstraní.

(3) Nevykazuje-li návrh zjednodušeného elek-
tronického průvodního dokladu vady, použije se
§ 30 odst. 4 a 5 obdobně.

(4) Změna místa určení vybraných výrobků se
provede pomocí elektronického systému postupem
podle nařízení Komise, kterým se provádí některá
ustanovení směrnice Rady, kterou se stanoví obecná
úprava spotřebních daní.

§ 30g

Nedostupnost elektronického systému
při ukončení dopravy vybraných výrobků

ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy

(1) Evidovaný příjemce použije pro oznámení
přijetí vybraných výrobků dopravovaných ve vol-
ném daňovém oběhu mezi členskými státy na daňové
území České republiky doklad obsahující stejné
údaje jako oznámení o přijetí vybraných výrobků
ve volném daňovém oběhu, pokud při ukončení této
dopravy nemůže toto oznámení pomocí elektronic-
kého systému předložit z důvodu nedostupnosti
elektronického systému v místě
a) určení vybraných výrobků, nebo
b) odeslání vybraných výrobků, pokud do oka-

mžiku přijetí vybraných výrobků neobdržel
zjednodušený elektronický průvodní doklad
prostřednictvím elektronického systému.

(2) Evidovaný příjemce předloží doklad podle
odstavce 1 správci daně místně příslušnému podle
místa určení vybraných výrobků bezodkladně po
přijetí vybraných výrobků.

(3) Bezodkladně po obnovení dostupnosti elek-
tronického systému předloží evidovaný příjemce
oznámení o přijetí vybraných výrobků ve volném
daňovém oběhu. Ustanovení § 30c odst. 3 a 4 se
použijí obdobně.

(4) Pokud evidovaný příjemce do konce dne,
kdy byly vybrané výrobky přijaty, nepředloží z dů-
vodů uvedených v odstavci 1 správci daně místně
příslušnému podle místa určení vybraných výrobků
oznámení o přijetí vybraných výrobků ve volném
daňovém oběhu pomocí elektronického systému,
správce daně zašle kopii dokladu podle odstavce 1
příslušným orgánům členského státu odeslání.

(5) Pokud správce daně místně příslušný podle
místa odeslání vybraných výrobků obdrží od pří-
slušného orgánu členského státu určení doklad podle
odstavce 1, doručí jej evidovanému odesílateli.

§ 30h

Náhradní doklad potvrzující přijetí vybraných
výrobků ve volném daňovém oběhu

(1) Pokud evidovaný příjemce nemůže předlo-
žit oznámení o přijetí vybraných výrobků ve volném
daňovém oběhu pomocí elektronického systému
z důvodů jiných než uvedených v § 30g odst. 1, je
povinen předložit správci daně místně příslušnému
podle místa určení vybraných výrobků náhradní do-
klad o přijetí vybraných výrobků ve volném daňo-
vém oběhu, který musí obsahovat stejné údaje jako
oznámení o přijetí vybraných výrobků ve volném
daňovém oběhu.

(2) Ustanovení § 30c odst. 3 až 5 se na náhradní
doklad o přijetí vybraných výrobků ve volném da-
ňovém oběhu použijí obdobně.“.

129. § 31 se včetně nadpisu zrušuje.

130. V § 32 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3
a 4.

131. V § 32 odst. 4 se slova „rozhodnout o tom,
že“ nahrazují slovem „považovat“, slova „lze pova-
žovat“ se zrušují a slova „uvedené v odstavci 4“ se
nahrazují slovy „množství vybraných výrobků pro
osobní spotřebu“.

132. V § 33 se odstavec 1 zrušuje.

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

133. V § 33 odst. 1 se slova „Osoba, která vy-
brané výrobky zasílá z jiného členského státu na da-
ňové území České republiky osobě podle odstavce 1,
ustanoví pro splnění této povinnosti“ nahrazují
slovy „Zasílatel může pověřit pro plnění povinností
vyplývajících ze zasílání vybraných výrobků z jiného
členského státu na daňové území České republiky“.

134. V § 33 odstavec 4 zní:

„(4) Pokud je zástupce pro zasílání vybraných
výrobků pověřen více zasílateli, plní povinnosti vy-
plývající ze zasílání vybraných výrobků za každého
zasílatele samostatně.“.

Sbírka zákonů č. 179 / 2022Částka 83 Strana 2187



135. § 33a až 33d včetně nadpisů znějí:

„§ 33a

Oznámení zasílatele

(1) Osoba, která hodlá zasílat vybrané výrobky
z jiného členského státu na daňové území České re-
publiky, je povinna tuto skutečnost oznámit správci
daně před prvním zasláním těchto vybraných vý-
robků; toto oznámení lze podat pouze elektronicky
s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře
zveřejněné správcem daně.

(2) Oznámení podle odstavce 1 kromě obec-
ných náležitostí podání obsahuje
a) údaje označující správce daně a oznámení, které

je činěno, a
b) identifikační, kontaktní a platební údaje ozna-

movatele.

(3) Pokud je pověřen zástupce pro zasílání vy-
braných výrobků, je součástí oznámení podle od-
stavce 1 plná moc s úředně ověřeným podpisem
pro účely zasílání vybraných výrobků na daňové
území České republiky.

(4) Oznámení podle odstavce 1 může oznamo-
vatel změnit nebo vzít zpět do doby, než je správcem
daně osobě podle odstavce 1 přiděleno číslo pro
účely zasílání, pokud se toto číslo přiděluje.

(5) Správce daně přidělí na základě oznámení
podle odstavce 1 osobě podle odstavce 1 číslo pro
účely zasílání a sdělí jej této osobě.

§ 33b

Postup k odstranění pochybností v údajích
v oznámení zasílatele

Nedošlo-li na výzvu správce daně k odstranění
pochybností v údajích v oznámení zasílatele, stává se
oznámení zasílatele dnem uplynutí lhůty stanovené
v této výzvě neúčinným. O tom pořídí správce daně
úřední záznam a vyrozumí oznamovatele. Vyrozu-
mění není třeba v případě, že oznamovatel na výzvu
k odstranění pochybností neučinil vůči správci daně
žádný úkon.

§ 33c

Lhůta pro přidělení čísla pro účely zasílání

Správce daně přidělí číslo pro účely zasílání ve
lhůtě 5 pracovních dnů ode dne podání oznámení

zasílatele, popřípadě ode dne odstranění jeho vad
nebo pochybností správce daně o údajích v tomto
oznámení.

§ 33d

Zrušení čísla pro účely zasílání

(1) Správce daně zruší číslo pro účely zasílání

a) na základě oznámení zasílatele, nebo

b) z moci úřední.

(2) Zasílatel učiní oznámení podle odstavce 1
písm. a), pokud již nehodlá zasílat vybrané výrobky
z jiného členského státu na daňové území České re-
publiky. Toto oznámení lze podat pouze elektro-
nicky s využitím dálkového přístupu ve formátu
a struktuře zveřejněné správcem daně. Na toto ozná-
mení se použijí § 33a odst. 2 a § 33b obdobně.

(3) Správce daně zruší číslo pro účely zasílání
z moci úřední, pokud toto číslo nebylo použito déle
než 1 rok.

(4) O zrušení čísla pro účely zasílání správce
daně vyrozumí zasílatele.“.

136. V § 33e odst. 1 úvodní části ustanovení
a v § 33i odst. 1 se slova „Zástupce pro zasílání vy-
braných výrobků“ nahrazují slovem „Zasílatel“.

137. § 33f se včetně nadpisu zrušuje.

138. V § 33g odst. 1 se slova „zástupce pro za-
sílání vybraných výrobků“ nahrazují slovem „zasíla-
tele“.

139. V § 33g odst. 2 se slova „zástupce pro za-
sílání vybraných výrobků“ nahrazují slovem „zasíla-
tel“.

140. V § 33h se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „Zajištění daně může správce daně použít také
na úhradu daně, u níž vznikla povinnost daň přiznat
a zaplatit na daňovém území jiného členského státu,
včetně jejího příslušenství, pokud o to příslušný
orgán jiného členského státu požádá.“.

141. V § 33h odstavec 2 zní:

„(2) Správce daně rozhodne o uvolnění zajiště-
ní daně, které nezaniklo podle odstavce 1, do 5 pra-
covních dnů ode dne, kdy osoba, která poskytla za-
jištění daně,

a) prokáže, že byla daň, u níž vznikla povinnost
tuto daň přiznat a zaplatit na daňovém území
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České republiky přijetím vybraných výrobků,
uhrazena jiným způsobem,

b) prokáže, že v souvislosti se zasílanými vybra-
nými výrobky jiným způsobem nevznikla
v průběhu dopravy povinnost daň přiznat a za-
platit, nebo

c) předloží doklad o zaplacení daně v členském
státě, ve kterém v průběhu zasílání vybraných
výrobků vznikla povinnost daň přiznat a zapla-
tit.“.

142. V § 33h se doplňují odstavce 3 až 5, které
znějí:

„(3) Lhůta podle odstavce 2 neběží ode dne
odeslání žádosti o mezinárodní spolupráci při správě
spotřebních daní do

a) dne obdržení odpovědi na tuto žádost,

b) třicátého dne ode dne marného uplynutí lhůty
pro poskytnutí odpovědi na tuto žádost, nebo

c) dne odeslání oznámení o ukončení mezinárodní
spolupráce při správě spotřebních daní v dané
věci.

(4) Zánikem zajištění daně nebo pravomocným
rozhodnutím o uvolnění zajištění daně se stává slo-
žená nebo převedená částka na depozitním účtu pro
zajištění daně, která nebyla převedena na úhradu
daně, přeplatkem zasílatele. Je-li takto vzniklý pře-
platek vratitelným přeplatkem, vrátí jej správce daně
zasílateli bez žádosti do 5 pracovních dnů od jeho
vzniku.

(5) Požádá-li zasílatel správce daně o nevrácení
vratitelného přeplatku, který se vrací bez žádosti po-
dle odstavce 4, může v žádosti také uvést, že má být
vratitelný přeplatek ponechán na depozitním účtu
pro zajištění daně k opakovanému použití na zajiš-
tění daně při zasílání vybraných výrobků na daňové
území České republiky.“.

143. V nadpisu § 33i se slova „vedená zástup-
cem pro“ nahrazují slovem „o“.

144. V § 33j se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

145. V § 33k odst. 1 se slova „Osoba s místem
pobytu nebo sídlem na daňovém území České re-
publiky může zaslat vybrané výrobky uvedené do
volného daňového oběhu na daňovém území České
republiky osobě se sídlem nebo s místem pobytu na
území jiného členského státu, která nepodniká ani

nevykonává jinou samostatnou hospodářskou čin-
nost, pokud to“ nahrazují slovy „Zaslat vybrané vý-
robky z daňového území České republiky do jiného
členského státu lze pouze, pokud to osoba, která
zboží odesílá,“.

146. § 33l včetně nadpisu zní:

„§ 33l

Porušení podmínek zasílání

(1) K porušení podmínek zasílání dojde, pokud
u zasílaných vybraných výrobků není v důsledku
ztráty nebo znehodnocení nebo jiné skutečnosti
řádně ukončena jejich doprava převzetím vybraných
výrobků příjemcem podle § 3 odst. 2 písm. e) bo-
du 2; to neplatí, pokud se jedná o nepředvídatelnou
ztrátu nebo znehodnocení nebo částečnou ztrátu
a správce daně byl o této události bezodkladně in-
formován.

(2) K porušení podmínek zasílání dojde, pokud

a) je zasílání uskutečněno osobou, které nebylo
přiděleno číslo pro účely zasílání, nebo

b) zasílatel neposkytne zajištění daně.

(3) Dojde-li k porušení podmínek zasílání,
použijí se § 28 odst. 4, 5, 10 a 11 obdobně.

(4) Správce daně poskytne příslušnému orgánu
členského státu odeslání a příslušnému orgánu člen-
ského státu určení informaci o

a) vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit poru-
šením podmínek zasílání na daňovém území
České republiky, nebo

b) nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení nebo
částečné ztrátě, ke kterým došlo na daňovém
území České republiky při zasílání.“.

147. V § 36 odst. 1 písm. c) se slova „nebo na
třetím území“ zrušují.

148. V § 36a se dosavadní text označuje jako
odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Správce daně v povolení k prodeji za ceny
bez daně přidělí držiteli povolení k prodeji za ceny
bez daně jedinečné číslo pro dopravu v režimu pod-
míněného osvobození od daně. V případě změny
povolení se jedinečné číslo přidělené držiteli povo-
lení k prodeji za ceny bez daně nemění.“.

149. V § 39a odst. 1 se slova „uvedený v § 3
písm. j)“ zrušují.
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150. V § 42 odst. 1 písm. a) se číslo „30“ na-
hrazuje textem „30a, 30e“ a za číslo „51,“ se vkládá
text „58b,“.

151. V § 43 se slova „podle § 3 písm. j)“ zrušují.

152. V § 44 odst. 2 a v § 46 odst. 2 se na konci
textu odstavců doplňuje text „odst. 6“.

153. V § 49 odst. 10, 13 a 14 se slova „uvede-
ných v § 3 písm. p)“ zrušují.

154. V § 49 odstavec 11 zní:

„(11) Výší technicky zdůvodněné částečné
ztráty se pro účely osvobození od daně z minerálních
olejů při částečné ztrátě, ke které došlo v důsledku
povahy minerálního oleje při jeho výrobě, rozumí
výše technicky zdůvodněné ztráty, kterou určí
správce daně na základě posouzení charakteru čin-
nosti daňového subjektu a obvyklé výše ztráty, ke
které došlo v důsledku povahy minerálního oleje při
jeho výrobě obdobnými daňovými subjekty při
stejné činnosti.“.

155. V § 49 se odstavec 12 zrušuje.

Dosavadní odstavce 13 a 14 se označují jako od-
stavce 12 a 13.

156. V § 50 odst. 4 se za větu první vkládá věta
„Toto oznámení se podává elektronicky prostřednic-
tvím elektronického portálu ve formátu a struktuře
zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím
dálkový přístup; v případě nedostupnosti elektronic-
kého portálu oznámí odesílatel tuto dopravu jiným
vhodným způsobem.“.

157. V § 52a odst. 4 se slova „13 nebo 14“ na-
hrazují slovy „12 nebo 13“.

158. V § 58 odstavec 5 zní:

„(5) Při dopravěminerálních olejů produktovo-
dem se zajištění daně nevyžaduje; v řádně odůvod-
něných případech může správce daně rozhodnout,
že se zajištění daně vyžaduje.“.

159. § 58b včetně nadpisu zní:

„§ 58b

Doprava minerálních olejů mezi členskými státy
pro účely podnikání

(1) Na dopravu minerálních olejů uvedených
do volného daňového oběhu na daňovém území
České republiky do jiného členského státu pro účely

podnikání se použijí § 28a až 30b, 30e a 30f obdobně
s tím, že tato doprava nemusí být uskutečněna pro
osobu, které bylo pro účely přijetí vybraných vý-
robků na území jiného členského státu přiděleno
na území tohoto jiného členského státu jedinečné
číslo pro dopravu ve volném daňovém oběhu, pokud
jde o minerální oleje, které

a) jsou uvedeny v § 45 odst. 1 až 3,

b) nejsou uvedeny v § 59 odst. 1 a

c) podle právních předpisů jiného členského státu,
do kterého jsou dopravovány, se nedopravují se
zjednodušeným elektronickým průvodním do-
kladem.

(2) Na minerální oleje dopravované z jiného
členského státu na daňové území České republiky
se použijí § 28a až 30b, 30e a 30f obdobně s tím,
že tato doprava nemusí být uskutečněna osobou,
které bylo pro účely odeslání vybraných výrobků
z území jiného členského státu přiděleno na území
tohoto jiného členského státu jedinečné číslo pro do-
pravu ve volném daňovém oběhu, pokud jde o mine-
rální oleje, které

a) jsou uvedeny v § 45 odst. 1 až 3,

b) nejsou uvedeny v § 59 odst. 1 a

c) podle právních předpisů jiného členského státu,
ze kterého jsou dopravovány, se nedopravují se
zjednodušeným elektronickým průvodním do-
kladem.

(3) Při dopravě minerálních olejů podle od-
stavce 1 je evidovaný odesílatel povinen

a) do návrhu zjednodušeného elektronického prů-
vodního dokladu uvést daňové identifikační čís-
lo příjemce minerálních olejů v jiném členském
státě namísto jedinečného čísla pro dopravu ve
volném daňovém oběhu evidovaného příjemce a

b) oznámit pomocí elektronického systému nebo
při jeho nedostupnosti jiným vhodným způso-
bem správci daně místně příslušnému podle
místa odeslání minerálních olejů skutečnost, že
vybrané výrobky opustily daňové území České
republiky, a to do 5 pracovních dnů ode dne,
kdy tato skutečnost nastala.

(4) Doprava minerálních olejů podle odstavce 1
se považuje za ukončenou okamžikem, kdy tyto mi-
nerální oleje opustí daňové území České republiky.
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(5) Při dopravě minerálních olejů podle od-
stavce 2 je evidovaný příjemce povinen

a) plnit povinnosti evidovaného odesílatele podle
§ 30 vůči správci daně místně příslušnému podle
místa přijetí vybraných výrobků,

b) do návrhu zjednodušeného elektronického prů-
vodního dokladu uvést daňové identifikační čís-
lo přidělené odesílateli minerálních olejů v jiném
členském státě namísto jedinečného čísla pro
dopravu ve volném daňovém oběhu odesílatele,

c) oznámit pomocí elektronického systému nebo
při jeho nedostupnosti jiným vhodným způso-
bem správci daně místně příslušnému podle
místa přijetí minerálních olejů přijetí těchto mi-
nerálních olejů, a to do 5 pracovních dnů ode
dne, kdy tato skutečnost nastala; toto oznámení
obsahuje stejné náležitosti jako oznámení podle
§ 30c odst. 1 s tím, že obsahuje daňové identi-
fikační číslo přidělené odesílateli minerálních
olejů v jiném členském státě namísto jedineč-
ného čísla pro dopravu ve volném daňovém
oběhu odesílatele.

(6) Minerální oleje uvedené pod kódem nomen-
klatury 2710 19 29, které byly uvedeny do volného
daňového oběhu na daňovém území České re-
publiky pro jiné účely než pro pohon motorů, vý-
robu tepla nebo výrobu směsí uvedených v § 45
odst. 2 a které jsou prokazatelně dopravovány do
jiného členského státu v jednotkovém balení o ob-
jemu do 5 litrů včetně, jsou dopravovány bez zjed-
nodušeného elektronického průvodního dokladu.“.

160. V § 60 se za odstavec 10 vkládají nové od-
stavce 11 až 13, které znějí:

„(11) Oznámení podle odstavce 10 se činí elek-
tronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to
prostřednictvím

a) elektronického portálu v případě dopravy zka-
palněných ropných plynů podle § 45 odst. 1
písm. f) a g) pouze na daňovém území České
republiky, nebo

b) elektronického systému v případě dopravy zka-
palněných ropných plynů podle § 45 odst. 1
písm. f) a g) ve volném daňovém oběhu mezi
členskými státy.

(12) V případě nedostupnosti elektronického

portálu nebo elektronického systému se oznámení
podle odstavce 10 činí jiným vhodným způsobem.

(13) Součástí oznámení podle odstavce 10 je
písemný souhlas osoby uvedené v odstavci 1 nebo 2,
dopravce nebo vlastníka zkapalněných ropných
plynů podle § 45 odst. 1 písm. f) a g) s poskytnutím
zajištění daně.“.

Dosavadní odstavce 11 až 14 se označují jako od-
stavce 14 až 17.

161. V § 60a se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

162. § 60c včetně nadpisu zní:

„§ 60c

Oznamovací povinnost držitele povolení
k nákupu zkapalněných ropných plynů
uvedených do volného daňového oběhu

(1) Držitel povolení k nákupu zkapalněných
ropných plynů uvedených do volného daňového
oběhu je povinen správci daně do 5 dnů od prvního
nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených
v § 45 odst. 1 písm. f) a g) od nového dodavatele
oznámit tohoto dodavatele elektronicky prostřednic-
tvím elektronického portálu ve formátu a struktuře
zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

(2) Držitel povolení k nákupu zkapalněných
ropných plynů uvedených do volného daňového
oběhu je povinen správci daně do 5 dnů po uplynutí
jednoho roku od posledního nákupu zkapalněných
ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) a g)
od daného dodavatele oznámit ukončení nákupu
těchto zkapalněných ropných plynů od tohoto do-
davatele elektronicky prostřednictvím elektronic-
kého portálu ve formátu a struktuře zveřejněné
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup.

(3) Oznámení podle odstavců 1 a 2 kromě
obecných náležitostí podání obsahuje obchodní
firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové
identifikační číslo dodavatele.“.

163. V § 60d odst. 1 písm. a) a v § 135h odst. 3
písm. c) se číslo „11“ nahrazuje číslem „14“.

164. V § 66 odst. 1 písm. a) až c) a v § 66
odst. 2 se text „71 odst. 1“ nahrazuje číslem „71“.
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165. V § 66 odst. 1 se na konci písmene b) do-
plňuje slovo „nebo“.

166. V § 66 odst. 1 písm. c) se slovo „ , nebo“
nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 46 se zrušuje.

167. V § 67 odst. 5 větě druhé se text „písm. d)“
nahrazuje textem „písm. c)“.

168. V § 68 se písmeno a) zrušuje.

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

169. V § 68 písm. d), § 72 odst. 1, § 72 odst. 4
větě první, § 73 odst. 1, § 75 odst. 2, § 79 odst. 1
úvodní části ustanovení a v § 135j odst. 1 se text
„odst. 1“ zrušuje.

170. V § 71 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

171. V § 71a odst. 1 se za slovo „zjednoduše-
ným“ vkládá slovo „elektronickým“.

172. V § 75 odst. 3 se slova „až c)“ nahrazují
slovy „a b)“ a text „odst. 1“ se zrušuje.

173. V § 79 odstavec 4 včetně poznámky pod
čarou č. 74 zní:

„(4) Líh obecně denaturovaný podle zákona
o lihu52) určený pro výrobu minerálních olejů uve-
dených v § 45 odst. 2 nebo pro výrobu etyl-terciál-
-butyl-éteru se na daňovém území České republiky
dopravuje s dokladem vystaveným odesílatelem,
který obsahuje

a) identifikační údaje odesílatele,

b) identifikační údaje příjemce,

c) místo dodání,

d) celkové množství obecně denaturovaného lihu
v litrech při 20 °C a objemové procento lihu,

e) množství lihu v litrech etanolu zaokrouhlené na
2 desetinná místa při 20 °C,

f) druh a množství obecného denaturačního pro-
středku v litrech podle nařízení Komise
o vzájemném uznávání postupů úplné denatu-
race lihu pro účely osvobození od spotřební
daně74) a

g) datum vystavení dokladu.

74) Nařízení Komise (ES) č. 3199/93 ze dne 22. listopadu

1993 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace
lihu pro účely osvobození od spotřební daně, v platném
znění.“.

174. V § 86 odstavec 2 zní:

„(2) Výší technicky zdůvodněné částečné ztráty
se pro účely osvobození od daně z piva při částečné
ztrátě, ke které došlo v důsledku povahy piva při
jeho výrobě, rozumí výše technicky zdůvodněné
ztráty, kterou určí správce daně na základě posou-
zení charakteru činnosti daňového subjektu a obvyk-
lé výše ztráty, ke které došlo v důsledku povahy piva
při jeho výrobě obdobnými daňovými subjekty při
stejné činnosti.“.

175. V § 89 odst. 4 větě první se za slovo
„oběhu“ vkládají slova „na daňovém území České
republiky“ a věta druhá se nahrazuje větou „Toto
pivo může být do režimu podmíněného osvobození
od daně opětovně uvedeno pouze umístěním do da-
ňového skladu provozovatele, který uvedl toto pivo
do volného daňového oběhu; pokud tento provozo-
vatel provozuje více daňových skladů, uvede v tomto
návrhu daňové sklady, do kterých má být toto pivo
umístěno.“.

176. V § 89 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Správce daně může v odůvodněných pří-
padech rozhodnout na návrh provozovatele daňo-
vého skladu o opětovném uvedení piva do režimu
podmíněného osvobození od daně za účelem jeho
likvidace nebo přepracování, pokud tento provozo-
vatel dopravil v režimu podmíněného osvobození od
daně toto pivo z daňového území České republiky
do jiného členského státu, ve kterém bylo toto pivo
uvedeno do volného daňového oběhu, a tento pro-
vozovatel přijal toto pivo ve volném daňovém oběhu
z jiného členského státu zpět na daňovém území
České republiky. Toto pivo může být do režimu
podmíněného osvobození od daně opětovně uve-
deno pouze umístěním do daňového skladu provo-
zovatele, který přijal toto pivo ve volném daňovém
oběhu na daňovém území České republiky; pokud
tento provozovatel provozuje více daňových skladů,
uvede v tomto návrhu daňové sklady, do kterých má
být toto pivo umístěno. Provozovateli daňového
skladu vzniká dnem opětovného uvedení piva do re-
žimu podmíněného osvobození od daně nárok na
vrácení daně.“.

177. V § 92 odst. 2 se slova „do jiného člen-
ského státu pro účely podnikání (§ 31)“ nahrazují
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slovy „ve volném daňovém oběhu mezi členskými
státy“.

178. V § 97 odstavec 2 zní:

„(2) Výší technicky zdůvodněné částečné ztráty
se pro účely osvobození od daně z vína a mezipro-
duktů při částečné ztrátě, ke které došlo v důsledku
povahy vína nebo meziproduktů při jejich výrobě,
rozumí výše technicky zdůvodněné ztráty, kterou
určí správce daně na základě posouzení charakteru
činnosti daňového subjektu a obvyklé výše ztráty, ke
které došlo v důsledku povahy vína nebo mezipro-
duktů při jejich výrobě obdobnými daňovými sub-
jekty při stejné činnosti.“.

179. V § 99 se odstavec 8 zrušuje.

180. V § 100 odst. 2 se slova „přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie“ nahrazují slovy „na-
řízení Komise v přenesené pravomoci“ a slovo „pro-
duktů“ se nahrazuje slovem „produktů75)“.

Poznámka pod čarou č. 75 zní:

„75) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273
ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, po-
kud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr
vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu
vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zve-
řejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, po-
kud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení
Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/
/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a na-
řízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560,
v platném znění.“.

181. V § 100a odstavec 1 zní:

„(1) Malým výrobcem vína se pro účely daně
z vína rozumí právnická nebo fyzická osoba, která

a) vyrábí výhradně tiché víno,

b) vyrábí v průměru méně než 1 000 hl tichého
vína za každý vinařský rok; tento průměr se
v souladu s nařízením Komise v přenesené pra-
vomoci upravujícím průvodní doklady pro pře-
pravu vinařských produktů75) určí na zákla-
dě průměrné roční produkce po dobu nejmé-
ně 3 po sobě jdoucích vinařských roků, a

c) nevyrábí tiché víno v daňovém skladu.“.

182. V § 100a odst. 4 se slova „přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie“ nahrazují slovy „na-

řízení Komise v přenesené pravomoci“ a slovo „pro-
duktů“ se nahrazuje slovem „produktů75)“.

183. V § 100a se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Pokud je na daňové území České re-
publiky dopraveno tiché víno vyrobené výrobcem
vína podle právních předpisů jiného členského státu
obdobným malému výrobci vína, je příjemce tako-
vého vína povinen do 5 dnů ode dne přijetí tohoto
vína správci daně místně příslušnému podle místa
přijetí vína oznámit přijetí tohoto vína předložením
dokladu podle odstavce 4.“.

184. V § 114 odst. 7 se text „(§ 32 odst. 4)“
zrušuje.

185. V § 116 odst. 1 se za slovo „zaplatit“ vklá-
dají slova „podle § 9 odst. 1 při porušení režimu
podmíněného osvobození od daně,“ a text „e), § 9
odst. 3 písm. f)“ se nahrazuje slovy „a) nebo d)“.

186. V § 134zf se doplňuje odstavec 6, který
zní:

„(6) Oznámení podle odstavce 1 se nepodává
v případě, kdy je dodržen postup podle § 58b odst. 2
a 5.“.

187. V § 135j odst. 2 se slova „zjednodušeného
průvodního dokladu“ nahrazují slovy „dokladu po-
dle § 79 odst. 4“.

188. V § 139 odst. 2 se text „§ 49 odst. 12,“
zrušuje.

189. Poznámka pod čarou č. 61a zní:

„61a) Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011
o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových vý-
robků.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti u spotřebních daní za
zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto 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 zá-
kona.

2. Oznámení podle § 27ab odst. 4 nebo 5 zá-
kona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, nemusí být do
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13. února 2024 činěno pomocí elektronického systé-
mu.

3. Pro daňové povinnosti u spotřebních daní
vzniklé ode dne nabytí účinnosti čl. I bodů 19, 20,
125 a 132 až 135 do dne předcházejícího dni nabytí
účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povin-
nosti s nimi související se použije zákon č. 353/2003
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
čl. I bodů 19, 20, 125 a 132 až 135.

4. Ustanovení zákona č. 353/2003 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti čl. I bodů 19
a 125, se pro účely přidělení jedinečného čísla pro
dopravu ve volném daňovém oběhu použijí ode
dne nabytí účinnosti čl. I bodů 19 a 125. Toto číslo
lze pro účely dopravy ve volném daňovém oběhu
mezi členskými státy použít ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, a to pouze na dopravu, která
byla zahájena nejdříve dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

5. Na dopravu vybraných výrobků ve volném
daňovém oběhu mezi členskými státy, která byla za-
hájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
lze do 31. prosince 2023 použít § 29 až 31 zákona
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.

6. Ustanovení zákona č. 353/2003 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti čl. I bodů 20 a 132
až 135, se pro účely vydání čísla pro účely zasílání
použijí ode dne nabytí účinnosti čl. I bodů 20 a 132
až 135. Toto číslo lze pro účely zasílání použít ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Povolení pro zasílání vybraných výrobků zá-
stupce pro zasílání vybraných výrobků podle § 33a
odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Správce daně zruší nejpozději do 9 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povolení
k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených
do volného daňového oběhu podle § 60a odst. 1 zá-
kona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
které bylo vydáno přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona, a v této lhůtě vydá držiteli takového
povolení nové povolení podle § 60a odst. 1 zákona
č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9. Pro dodavatele uvedeného ke dni předcháze-
jícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona v povolení
k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených
do volného daňového oběhu se považuje oznamo-
vací povinnost držitele povolení k nákupu zkapalně-
ných ropných plynů uvedených do volného daňo-
vého oběhu podle § 60c odst. 1 zákona č. 353/2003
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, za splněnou.

10. Běh lhůty pro oznámení ukončení nákupu
zkapalněných ropných plynů podle § 60c odst. 2 zá-
kona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, započne nejdříve
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 13. února
2023, s výjimkou

a) ustanovení čl. I bodů 175 a 176, která nabývají
účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlá-
šení, a

b) ustanovení čl. I bodů 19, 20, 125 a 132 až 135
a čl. II bodů 3, 4 a 6, která nabývají účinnosti
dnem 1. listopadu 2022.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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ZÁKON

ze dne 15. června 2022,

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění
zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zá-
kona č. 281/2009 Sb., zákona č. 350/2009 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 131/2015 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona
č. 14/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 112/2018 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 149/2020 Sb., a zákona č. 261/2021
Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. q) se za slova „místosta-
rosta obce“ vkládají slova „s pověřeným obecním
úřadem, obce s rozšířenou působností“ a za slova
„členové rady obce“ se vkládají slova „s rozšířenou
působností“.

2. V § 2 odst. 2 písm. b) se za slova „územního
samosprávného celku,“ vkládají slova „s výjimkou
právnických osob vykonávajících činnost školy nebo
školského zařízení a“.

3. V § 13 odst. 3 se za slova „Každý má právo“
vkládají slova „na základě žádosti“ a věty druhá
a třetí se zrušují.

4. V § 13 odst. 4 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „na listině s úředně ověřeným podpi-
sem žadatele“.

5. V § 13 odst. 4 písm. b) se slovo „nebo“ na-
hrazuje slovy „je-li žádost opatřena uznávaným
nebo zaručeným elektronickým podpisem žada-
tele,“.

6. V § 13 odst. 4 se na konci textu písmene c)
doplňuje slovo „žadatele“.

7. V § 13 odstavec 8 zní:

„(8) Veškeré údaje vedené v registru oznámení
týkající se veřejných funkcionářů mohou být po-
užity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění

případného porušení povinností veřejného funkcio-
náře.“.

8. V § 14a odst. 1 se za slova „organizační
složce zastává,“ vkládají slova „adresu pro doručo-
vání elektronické pošty“.

9. V § 14b odstavec 1 zní:

„(1) Každý může prvním dnem po lhůtě uve-
dené v § 12 odst. 1, 2 nebo 3 nahlížet do registru
oznámení u veřejných funkcionářů uvedených v

a) § 2 odst. 1 písm. a) až o) a u členů rady kraje
nebo hlavního města Prahy, kteří nejsou pro
výkon funkce dlouhodobě uvolněni, v rozsahu
všech skutečností oznámených podle § 9 až 11
a § 12 odst. 4, s výjimkou data a místa narození
veřejného funkcionáře a identifikace nemovité
věci,

b) § 2 odst. 1 písm. p) a u primátora a náměstka
primátora statutárního města, starosty městské
části nebo městského obvodu územně členě-
ného statutárního města nebo městské části
hlavního města Prahy, místostarosty městské
části nebo městského obvodu územně členě-
ného statutárního města, zástupce starosty
městské části hlavního města Prahy a členů rady
statutárního města, městské části nebo měst-
ského obvodu územně členěného statutárního
města a městské části hlavního města Prahy,
kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě
uvolněni, v rozsahu všech skutečností oznáme-
ných podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) až c), § 11
odst. 2 písm. a) a § 12 odst. 4, s výjimkou data
a místa narození veřejného funkcionáře a identi-
fikace nemovité věci,

c) § 2 odst. 1 písm. q), s výjimkou primátora a ná-
městka primátora statutárního města, starosty
městské části nebo městského obvodu územně
členěného statutárního města nebo městské části
hlavního města Prahy, místostarosty městské
části nebo městského obvodu územně členě-
ného statutárního města, zástupce starosty
městské části hlavního města Prahy a členů rady
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statutárního města, městské části nebo měst-
ského obvodu územně členěného statutárního
města, městské části hlavního města Prahy, kraje
nebo hlavního města Prahy v rozsahu všech
skutečností oznámených podle § 9, § 10 odst. 2
písm. a) až c) a § 12 odst. 4, s výjimkou data
a místa narození veřejného funkcionáře a identi-
fikace nemovité věci, nebo

d) § 2 odst. 2 pouze v rozsahu skutečností ozná-
mených podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) a c), § 11
odst. 2 písm. a) a § 12 odst. 4, s výjimkou data
a místa narození veřejného funkcionáře a identi-
fikace nemovité věci.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Evidenční orgán provede do 60 dnů ode dne

nabytí účinnosti tohoto zákona z registru oznámení
výmaz údajů podle § 14a odst. 1 a oznámení podle
§ 9 až 11 a § 12 odst. 4 zákona č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, vztahujících se výlučně
k výkonu funkce místostarosty obce, jejíž orgány
vykonávají přenesenou působnost v základním roz-
sahu, který nebyl pro výkon funkce dlouhodobě
uvolněn, nebo funkce člena rady obce, jejíž orgány
vykonávají přenesenou působnost v základním roz-
sahu, nebo obce s pověřeným obecním úřadem,
který nebyl pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. červen-
ce 2022.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 22. června 2022

o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2022, která byla uzavřena
dne 24. ledna 2022 mezi vyššími odborovými orgány – Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy
– Asociace svobodných odborů České republiky a organizací zaměstnavatelů – Zemědělský svaz České
republiky, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro
další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických čin-
ností CZ-NACE 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti.

S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce
České republiky a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/).

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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