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ZÁKON

ze dne 19. prosince 2018,

kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon),

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě
a evidenci hospodářských zvířat a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve
znění zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/2006
Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009
Sb., zákona č. 32/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,
zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 168/2015 Sb., zá-
kona č. 60/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění
takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věty „Směr-
nice Rady 77/504/EHS ze dne 25. července 1977
o čistokrevném plemenném skotu. Směrnice Rady
79/268/EHS ze dne 5. března 1979, kterou se mění
směrnice 77/504/EHS o čistokrevném plemenném
skotu. Směrnice Rady 87/328/EHS ze dne 18. června
1987 o přijetí čistokrevného plemenného skotu do
plemenitby. Směrnice Rady 88/661/EHS ze dne
19. prosince 1988 o zootechnických normách pro
plemenná prasata. Směrnice Rady 89/361/EHS ze
dne 30. května 1989 o čistokrevných plemenných
ovcích a kozách. Směrnice Rady 90/118/EHS ze
dne 5. března 1990 o přijetí čistokrevných plemen-
ných prasat do plemenitby. Směrnice Rady 90/119/
/EHS ze dne 5. března 1990 o hybridech chovných
prasat. Směrnice Rady 91/174/EHS ze dne 25. břez-
na 1991 o zootechnických a genetických podmín-
kách uvádění čistokrevných zvířat na trh a o změně
směrnic 77/504/EHS a 90/425/EHS. Směrnice Rady
94/28/ES ze dne 23. června 1994, kterou se stanoví
zásady zootechnických a genealogických podmínek
pro dovoz zvířat, spermatu, vajíček a embryí ze tře-
tích zemí a kterou se mění směrnice 77/504/EHS
o čistokrevném plemenném skotu.“ zrušují.

2. V poznámce pod čarou č. 2 se věta „Nařízení
Rady č. 96/463/EC z 23. července 1996 stanovující
referenční centrum odpovědné za spolupráci při
uplatňování jednotných postupů a metod testování
a hodnocení výsledků čistokrevného skotu (96/463/
/ES).“ zrušuje a na konci textu poznámky pod čarou
se na samostatné řádky doplňují věty „Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze
dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogic-
kých podmínkách pro plemenitbu čistokrevných
plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat
a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod
s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení
(EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/
/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti ple-
menitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“).
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/717 ze dne
10. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/1012, pokud jde o vzory zootechnických
osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné
produkty. Nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2017/1940 ze dne 13. července 2017, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zoo-
technických osvědčení vydávaných pro čistokrevné
plemenné koňovité obsažených v jednotném celoži-
votním identifikačním dokladu pro koňovité. Naří-
zení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625
ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a ji-
ných úředních činnostech prováděných s cílem zajis-
tit uplatňování potravinového a krmivového práva
a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých ži-
votních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků
na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/
/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU)
č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429
a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005
a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES,
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1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/
/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic
Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/
/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhod-
nutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontro-
lách).“.

3. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „ , buvolů,
koní, oslů“ nahrazují slovy „(Bos taurus), zebu
(Bos indicus), buvola indického (Bubalus bubalis),
koní (Equus caballus), oslů (Equus asinus)“.

4. V § 1 odst. 3 se za slova „hospodářských
zvířat,“ vkládají slova „a dále“.

5. V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) plemennými zvířaty

1. hlavní vyjmenovaná hospodářská zvířata
podle čl. 2 bodů 9 a 10 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne
8. června 2016 o zootechnických a genealo-
gických podmínkách pro plemenitbu čisto-
krevných plemenných zvířat, hybridních
plemenných prasat a jejich zárodečných pro-
duktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich
vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/
/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/
/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti
plemenitby zvířat („nařízení o plemenných
zvířatech“), (dále jen „nařízení (EU) 2016/
/1012“),

2. hlavní vyjmenovaná hospodářská zvířata za-
psaná v doplňkovém oddílu plemenné knihy
a

3. ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata,
u drůbeže a plemenných ryb i populace,
u včel i včelstva, která jsou evidována v ple-
menářské evidenci,“.

6. V § 2 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) tury podčeleď Bovinae zahrnující rody zubr,
buvol a tur, s výjimkou volně žijících živoči-
chů15),“.

7. V § 2 odst. 1 písmeno h) zní:

„h) plemenářskou evidencí evidence ostatních vy-
jmenovaných hospodářských zvířat vedená
uznaným chovatelským sdružením, která plní
funkci obdobnou plemenné knize,“.

8. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene i)

doplňují slova „a šlechtitelský program podle čl. 2
bodu 26 nařízení (EU) 2016/1012“.

9. V § 2 odst. 1 písm. j) se slova „státní příspěv-
ková organizace nebo uznané chovatelské sdružení,“
zrušují a slovo „kterým“ se nahrazuje slovem
„které“.

10. V § 2 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmena l) až t) se označují jako písme-
na k) až s).

11. V § 2 odst. 1 písm. r) se tečka nahrazuje
čárkou.

12. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene s)
doplňují slova „a obchod a vstup do Unie podle čl. 2
bodů 21 a 22 nařízení (EU) 2016/1012“.

13. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena t) a u), která znějí:

„t) hlavními vyjmenovanými hospodářskými zví-
řaty druhy vyjmenovaných hospodářských zví-
řat uvedené v čl. 2 bodě 1 nařízení (EU) 2016/
/1012,

u) ostatními vyjmenovanými hospodářskými zví-
řaty druhy vyjmenovaných hospodářských zví-
řat, které nejsou uvedeny v čl. 2 bodě 1 nařízení
(EU) 2016/1012.“.

14. V § 3 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

15. V § 3 se odstavec 2 zrušuje.

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

16. V § 3 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Žádost o udělení souhlasu k výkonu od-
borných činností uvedených v § 7, § 11 odst. 4,
§ 12 a 17 se podává ministerstvu na formuláři, jehož
vzor uveřejní ministerstvo na svých internetových
stránkách. Žádost kromě obecných náležitostí stano-
vených správním řádem obsahuje

a) činnost, která je předmětem žádosti,

b) druh zvířete, pro které budou odborné činnosti
vykonávány.

(5) Přílohou žádosti podle odstavce 4 je

a) doklad o předmětu činnosti žadatele,

b) doklad o odborné způsobilosti k provádění tes-
tování a posuzování osoby, která testování a po-
suzování provádí, a přehled technického vyba-
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vení, jde-li o udělení souhlasu k výkonu odbor-
ných činností uvedených v § 7,

c) doklad o provádění mezinárodního testování po
dobu minimálně 5 let, jde-li o udělení souhlasu
k výkonu odborných činností uvedených v § 11
odst. 4,

d) vzor osvědčení o ověření původu a vzor osvěd-
čení o stanovení genetického typu, jde-li o udě-
lení souhlasu k výkonu odborných činností
uvedených v § 12,

e) doklad o odborné způsobilosti žadatele k pro-
vádění inseminace, jde-li o udělení souhlasu
k výkonu odborných činností uvedených
v § 17.“.

17. § 5 včetně nadpisu zní:

„Uznané chovatelské sdružení
§ 5

(1) Ministerstvo na základě žádosti uzná chova-
telský spolek6e), oprávněnou osobu se souhlasem
k výkonu odborných činností podle § 7 nebo veřej-
noprávní instituci jako uznané chovatelské sdružení,
pokud splňuje podmínky stanovené v § 5a odst. 1
nebo § 5b odst. 1.

(2) Žádost o uznání chovatelského sdružení se
podává ministerstvu na formuláři, jehož vzor uve-
řejní ministerstvo na svých internetových stránkách.
Žádost kromě obecných náležitostí stanovených
správním řádem obsahuje druh zvířete a plemeno,
pro které bude vedena plemenná kniha.

(3) Přílohou žádosti podle odstavce 1 jsou

a) stanovy, popřípadě jiný zakladatelský doku-
ment, ve kterých jsou uvedeny podmínky člen-
ství a právo chovatelů účastnit se šlechtitelského
programu,

b) seznam členů,

c) doložení požadovaného vzdělání podle § 30,

d) vzor osvědčení o ověření původu nebo vzor
zootechnického osvědčení vydávaný chovatel-
ským sdružením,

e) návrh šlechtitelského programu a způsob vy-
hodnocování výsledků spolu s vyznačením
technické činnosti související s řízením svých
šlechtitelských programů, kterou hodlá pří-
padně zadat třetí straně,

f) návrh řádu plemenné knihy, který splňuje pod-

mínky stanovené v § 9, nebo návrh řádu pleme-
nářské evidence, který splňuje podmínky stano-
vené v § 10, a

g) návrh způsobu vedení evidence, plemenné
knihy nebo plemenářské evidence a návrh účin-
ného systému kontroly dodržování plnění usta-
novení řádu plemenné knihy nebo řádu pleme-
nářské evidence a systému kontroly výkonu od-
borných činností uvedených v § 8, 11 a 11a.

Ustanovení písmen a) a b) se použije, pouze pokud
to umožňuje právní povaha žadatele.“.

18. Za § 5 se vkládají nové § 5a až 5e, které
znějí:

„§ 5a

(1) V případě hlavních vyjmenovaných hospo-
dářských zvířat žadatel musí splnit podmínky stano-
vené nařízením (EU) 2016/1012 pro plemenářský
spolek.

(2) Za dostatečný počet kvalifikovaného perso-
nálu podle nařízení (EU) 2016/1012 se považuje ale-
spoň 1 osoba odborně způsobilá podle § 30 odst. 1
nebo 10.

(3) Uznané chovatelské sdružení je v případě
hlavních vyjmenovaných hospodářských zvířat
kromě povinností stanovených nařízením (EU)
2016/1012 dále povinno při zjišťování stavu genetic-
kého zdroje zvířete poskytovat určené osobě nebo
ministerstvu na základě jejich písemné žádosti infor-
mace potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto
zákona s výjimkou údajů, které tvoří předmět ob-
chodního tajemství6g).

§ 5b

(1) V případě ostatních vyjmenovaných hospo-
dářských zvířat žadatel musí splnit následující pod-
mínky:

a) je právnickou osobou a má sídlo na území Čes-
ké republiky,

b) má pro svou činnost zajištěny osoby odborně
způsobilé podle § 30,

c) prokáže, že populace plemene je dostatečně po-
četná k uplatnění účinného šlechtitelského pro-
gramu včetně selekce a testovacího připařování
anebo zaručuje zachování plemene, je-li to po-
třebné,
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d) uznáním není ohroženo zachování plemene
nebo šlechtitelský program některého již uzna-
ného chovatelského sdružení a

e) stanovy, popřípadě jiný zakladatelský doku-
ment, obsahují zejména

1. jako účel činnosti zabezpečování společných
zájmů členů v oblasti šlechtění a plemenitby
ostatních vyjmenovaných hospodářských
zvířat a ochranu těchto zájmů,

2. právo chovatelů stát se členem uznaného
chovatelského sdružení a podmínky tohoto
členství a

3. právo chovatelů účastnit se stanovování
a rozvíjení šlechtitelského programu v sou-
ladu s jednacím řádem, řádem plemenářské
evidence a šlechtitelským programem.

Ustanovení písmene e) bodu 2 se použije, pouze po-
kud to umožňuje právní povaha žadatele.

(2) Uznané chovatelské sdružení je v případě
ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat po-
vinno

a) postupovat při své činnosti v souladu se svým
chovným cílem a šlechtitelským programem,
vyhodnocovat a realizovat šlechtitelský pro-
gram a nejméně jednou ročně zveřejňovat jeho
výsledky,

b) vést plemenářskou evidenci podle řádu pleme-
nářské evidence a evidovat v ní drůbež, ple-
menné ryby a včely podle § 10 odst. 2,

c) kontrolovat plnění ustanovení řádu plemenář-
ské evidence,

d) vydávat, ověřovat a kontrolovat potvrzení o pů-
vodu plemenných zvířat, u drůbeže a plemen-
ných ryb potvrzení o původu rodičovského
hejna,

e) evidovat a zveřejňovat dědičné vady a zvlášt-
nosti,

f) zajišťovat hodnocení ostatních vyjmenovaných
hospodářských zvířat a vydávat o jeho výsledku
doklady (§ 8 odst. 2),

g) poskytovat pověřené osobě informace o plemen-
ných zvířatech potřebné ke shromažďování
a zpracovávání údajů v informačním systému
ústřední evidence,

h) poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na
základě jejich písemné žádosti informace po-
třebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zá-

kona, s výjimkou údajů, které tvoří předmět ob-
chodního tajemství6g), a

i) zajistit, že spory, jež mohou v průběhu prová-
dění šlechtitelských programů vzniknout mezi
chovateli a mezi chovateli a uznaným chovatel-
ským sdružením, budou řešeny v souladu s pra-
vidly stanovenými v jednacím řádu.

(3) Uznané chovatelské sdružení má v případě
ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat
právo

a) v rámci svých schválených šlechtitelských pro-
gramů určovat a provádět tyto šlechtitelské pro-
gramy nezávisle, pokud při tom dodrží všechny
podmínky pro jejich schválení, a

b) vyloučit chovatele z účasti na šlechtitelském
programu, pokud chovatel nedodržuje pravidla
šlechtitelského programu nebo neplní povin-
nosti stanovené v jednacím řádu nebo řádu ple-
menářské evidence.

§ 5c

(1) Ministerstvo schválí šlechtitelský program
předložený žadatelem nebo uznaným chovatelským
sdružením, který obsahuje náležitosti stanovené
v odstavci 2 nebo 3.

(2) Šlechtitelský program v případě hlavních
vyjmenovaných hospodářských zvířat obsahuje

a) náležitosti podle čl. 8 nařízení (EU) 2016/1012,

b) chovný cíl,

c) vedení plemenné knihy a řád plemenné knihy,

d) systém kontroly vedení plemenné knihy a

e) systém kontroly výkonu odborných činností
uvedených v § 8, 11 a 11a.

(3) Šlechtitelský program v případě ostatních
vyjmenovaných hospodářských zvířat obsahuje

a) minimální okruh vlastností a znaků, které se
sledují u jednotlivých plemen ostatních vyjme-
novaných hospodářských zvířat,

b) postupy provádění kontroly užitkovosti, vý-
konnostních zkoušek, výkonnostních testů
a posuzování,

c) minimální okruh vlastností a znaků, pro které se
odhaduje plemenná hodnota,

d) způsob a kritéria pro hodnocení a výběr pleme-
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níků, plemenic, hejn drůbeže, plemenných ryb
a včelstev,

e) obsah dokladů o výsledku hodnocení, výběru
plemeníků nebo uznání chovu,

f) rozsah zjišťování ukazatelů zdraví, známých dě-
dičných vad a zvláštností,

g) chovný cíl,

h) vedení plemenářské evidence a řád plemenářské
evidence,

i) systém kontroly vedení plemenářské evidence a
j) systém kontroly výkonu odborných činností

uvedených v § 8, 11 a 11a.

(4) Změnu šlechtitelského programu lze pro-
vést pouze na základě změny rozhodnutí o schválení
šlechtitelského programu. Návrh změny oznámí
uznané chovatelské sdružení písemně ministerstvu.
Pokud ministerstvo ve lhůtě 30 dnů ode dne ozná-
mení nesdělí, že rozhodlo jinak, považuje se změna
za schválenou. Uznané chovatelské sdružení infor-
muje chovatele zapojené do svých šlechtitelských
programů o schválené změně. Pro řízení o změně
rozhodnutí o schválení šlechtitelského programu
platí odstavec 1 obdobně.

(5) V případě, že nastane rozpor mezi schvále-
ným šlechtitelským programem a právními předpisy
nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie2),
ministerstvo vyzve uznané chovatelské sdružení
k předložení návrhu změny schváleného šlechtitel-
ského programu. Pokud uznané chovatelské sdru-
žení nepředloží návrh změny do 60 dnů ode dne
doručení výzvy, pozbývá rozhodnutí o schválení
šlechtitelského programu platnosti uplynutím po-
sledního dne této lhůty. Jinak ministerstvo rozhodne
o změně rozhodnutí o schválení šlechtitelského pro-
gramu. Pro řízení o změně rozhodnutí o schválení
šlechtitelského programu platí odstavec 1 obdobně.

§ 5d

Uznané chovatelské sdružení je oprávněno k vý-
konu odborných činností podle § 7. Práva a povin-
nosti stanovené v § 7 pro oprávněnou osobu platí
pro uznané chovatelské sdružení obdobně.

§ 5e

(1) Ministerstvo zruší rozhodnutí o uznání, po-
kud uznané chovatelské sdružení
a) nemá schválený žádný šlechtitelský program,

b) závažným způsobem poruší povinnost k vý-
konu odborných činností stanovenou v § 7,
nebo

c) o zrušení uznání písemně požádá.

(2) Ministerstvo zruší rozhodnutí o uznání
v případě hlavních vyjmenovaných hospodářských
zvířat také tehdy, poruší-li uznané chovatelské sdru-
žení závažným způsobem povinnost k výkonu od-
borných činností stanovenou v nařízení (EU) 2016/
/1012.

(3) Ministerstvo zruší rozhodnutí o uznání
v případě ostatních vyjmenovaných hospodářských
zvířat také tehdy, poruší-li uznané chovatelské sdru-
žení závažným způsobem povinnost stanovenou
v tomto zákoně anebo změní-li se skutečnost roz-
hodná pro jeho uznání.

(4) Ministerstvo může zrušit rozhodnutí
o uznání v případě ostatních vyjmenovaných hospo-
dářských zvířat, pokud uznané chovatelské sdružení
opakovaně méně závažným způsobem poruší povin-
nost stanovenou v tomto zákoně.“.

19. § 6 včetně nadpisu zní:

„§ 6

Chovatelský podnik prasat

(1) Ministerstvo na základě žádosti podle čl. 4
nařízení (EU) 2016/1012 uzná chovatelský spolek,
oprávněnou osobu se souhlasem k výkonu odbor-
ných činností podle § 7, soukromý podnik, který
působí v uzavřených systémech produkce, nebo ve-
řejnoprávní instituci jako chovatelský podnik prasat,
pokud splňuje podmínky stanovené nařízením (EU)
2016/1012 pro chovatelský podnik.

(2) Za dostatečný počet kvalifikovaného perso-
nálu podle nařízení (EU) 2016/1012 se považuje ale-
spoň 1 osoba odborně způsobilá podle § 30 odst. 1
nebo 10.

(3) Žádost o uznání chovatelského podniku
prasat se podává ministerstvu na formuláři, jehož
vzor uveřejní ministerstvo na svých internetových
stránkách. Žádost kromě obecných náležitostí stano-
vených správním řádem obsahuje název hybridního
prasete, pro které bude veden chovný registr.

(4) Ministerstvo schválí šlechtitelský program
předložený žadatelem nebo chovatelským podnikem
prasat, který obsahuje zejména
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a) náležitosti podle čl. 8 nařízení (EU) 2016/1012,

b) chovný cíl,

c) vedení chovného registru a řád chovného regis-
tru,

d) systém označování zvířat,

e) systém registrace rodičů,

f) systém kontroly vedení chovného registru,

g) systém testování a posuzování prasat ve vlast-
ních nebo smluvních chovech a

h) systém kontroly výkonu odborných činností
uvedených v § 8, 11 a 11a.

(5) Změnu šlechtitelského programu lze pro-
vést pouze na základě změny rozhodnutí o schválení
šlechtitelského programu. Návrh změny oznámí
chovatelský podnik prasat písemně ministerstvu. Po-
kud ministerstvo ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení
nesdělí, že rozhodlo jinak, považuje se změna za
schválenou. Chovatelský podnik prasat informuje
chovatele zapojené do svých šlechtitelských pro-
gramů o schválené změně. Pro řízení o změně roz-
hodnutí o schválení šlechtitelského programu platí
odstavec 4 obdobně.

(6) V případě, že nastane rozpor mezi schvále-
ným šlechtitelským programem a právními předpisy
nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie2),
ministerstvo vyzve chovatelský podnik prasat k před-
ložení návrhu změny schváleného šlechtitelského
programu. Pokud chovatelský podnik prasat nepřed-
loží návrh změny do 60 dnů ode dne doručení vý-
zvy, pozbývá rozhodnutí o schválení šlechtitelského
programu platnosti posledním dnem této lhůty. Ji-
nak ministerstvo rozhodne o změně rozhodnutí
o schválení šlechtitelského programu. Pro řízení
o změně rozhodnutí o schválení šlechtitelského pro-
gramu platí odstavec 4 obdobně.

(7) Chovatelský podnik prasat je oprávněn
k výkonu odborných činností podle § 7. Práva a po-
vinnosti stanovené v § 7 pro oprávněnou osobu platí
pro chovatelský podnik prasat obdobně.

(8) Ministerstvo zruší rozhodnutí o uznání, po-
kud chovatelský podnik prasat

a) nemá schválený žádný šlechtitelský program,

b) závažným způsobem poruší povinnost k vý-
konu odborných činností stanovenou v § 7
nebo nařízení (EU) 2016/1012, nebo

c) o zrušení uznání písemně požádá.“.

20. Nadpis § 7 zní:

„Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky,
výkonnostní testy, kontrola dědičnosti,
posuzování vlastností, znaků a ukazatelů

zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat
a testování užitkovosti“.

21. V § 7 odst. 1 se slova „výkonnostní testy
a posuzování“ nahrazují slovy „výkonnostní testy,
kontrola dědičnosti, posuzování vlastností, znaků
a ukazatelů zdraví vyjmenovaných hospodářských
zvířat a testování užitkovosti hlavních vyjmenova-
ných hospodářských zvířat podle čl. 25 nařízení
(EU) 2016/1012“.

22. V § 7 odst. 3 úvodní část ustanovení zní:
„Oprávněná osoba je povinna“.

23. V § 7 odst. 3 písm. a) se za slovo „pokud“
vkládá slovo „ji“.

24. V § 7 odstavec 4 zní:

„(4) Kontrolu dědičnosti zdraví a posuzování
ukazatelů zdraví vyjmenovaných hospodářských
zvířat podle šlechtitelského programu zajišťují cho-
vatelé, oprávněné osoby, uznaná chovatelská sdru-
žení nebo pověřená osoba.“.

25. V nadpisu § 8 se za slovo „Hodnocení“
vkládají slova „ , genetické hodnocení“.

26. V § 8 odst. 3 se za slova „hodnot plemen-
ných zvířat“ vkládají slova „a genetické hodnocení
podle čl. 25 nařízení (EU) 2016/1012“.

27. V nadpisu § 9 se za slova „Plemenné
knihy“ doplňují slova „a chovné registry“.

28. V § 9 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako od-
stavce 1 až 3.

29. V § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Plemennou knihu podle čl. 2 bodu 12 na-
řízení (EU) 2016/1012 vede podle řádu plemenné
knihy uznané chovatelské sdružení. Chovný registr
podle čl. 2 bodu 17 nařízení (EU) 2016/1012 vede
podle řádu chovného registru chovatelský podnik
prasat.“.

30. V § 9 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

31. V § 9 odstavec 2 zní:
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„(2) Vyhláška stanoví požadavky na obsah řádu
plemenné knihy a řádu chovného registru.“.

32. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 11a

Zootechnická osvědčení

Zootechnická osvědčení podle kapitoly VII na-
řízení (EU) 2016/1012 vydává uznané chovatelské
sdružení nebo chovatelský podnik prasat.“.

33. V § 12 se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) beranů, kozlů a hřebců zařazených do insemi-
nace.“.
34. V nadpisu hlavy III se za slovo „BU-

VOLŮ“ vkládají slova „INDICKÝCH, ZEBU“.

35. V § 15 odst. 1 se za slova „K plemenitbě“
vkládají slova „skotu, buvolů indických, zebu, koní,
oslů, prasat, ovcí a koz“.

36. V § 15 odst. 4 se za slovo „zvířat“ vkládají
slova „uvedených v odstavci 1“.

37. V § 17 odst. 4 se text „(§ 30 odst. 4)“ na-
hrazuje slovy „podle § 30 odst. 5“.

38. V § 21 odstavce 1 až 7 znějí:
„(1) Plemenná zvířata narozená v České repu-

blice, násadová vejce drůbeže a plemenný materiál
ryb a včel mohou být uváděny do oběhu jako ple-
menná, pokud

a) jsou trvale označena nebo, jde-li o násadová ve-
jce drůbeže, individuálně označena, s výjimkou
plemenných ryb a včel,

b) jsou provázena zootechnickým osvědčením
s ověřením totožnosti, jedná-li se o plemenná
zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, nebo
potvrzením o původu, nejedná-li se o plemenná
zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, a

c) jsou provázena osvědčením o ověření původu
nebo o stanovení genetického typu, jde-li o zví-
řata uvedená v § 12 odst. 3 a 5, není-li obsaženo
v zootechnickém osvědčení podle písmene b).

(2) Plemenná zvířata narozená v jiných člen-
ských státech Evropské unie mohou být uváděna
do oběhu jako plemenná, pokud odpovídají předpi-
sům Evropské unie1), 2) a jsou provázena

a) zootechnickým osvědčením, jedná-li se o ple-

menná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1,
nebo

b) potvrzením o původu osvědčujícím jejich zápis
v plemenné knize příslušného členského státu
Evropské unie nebo způsobilost tam být za-
psána, nejedná-li se o plemenná zvířata podle
§ 2 odst. 1 písm. a) bodu 1.

(3) Plemenná zvířata narozená ve třetích ze-
mích mohou být uváděna do oběhu jako plemenná,
pokud jsou provázena

a) zootechnickým osvědčením vystaveným pleme-
nářským subjektem, který je na seznamu pleme-
nářských subjektů podle článku 34 nařízení
(EU) 2016/1012, jedná-li se o plemenná zvířata
podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, nebo

b) potvrzením o původu, ze kterého je zřejmý je-
jich zápis do plemenné knihy nebo chovného
registru, a dokladem, že budou zapsána do ple-
menné knihy nebo chovného registru v České
republice anebo v jiném členském státu Evrop-
ské unie,

1. jedná-li se o plemenná zvířata podle § 2
odst. 1 písm. a) bodu 1 a potvrzení o původu
nebylo vystaveno plemenářským subjektem,
který je na seznamu plemenářských subjektů
podle čl. 34 nařízení (EU) 2016/1012, nebo

2. jedná-li se o plemenná zvířata podle § 2
odst. 1 písm. a) bodu 2 nebo 3.

(4) Sperma plemenných zvířat a zvířat zapsa-
ných v chovném registru vyprodukované v insemi-
načních stanicích v České republice může být uvá-
děno do oběhu, pokud na obalu spermatu jsou vy-
značeny údaje zajišťující jeho identifikaci a

a) jedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1
písm. a) bodu 1, je provázeno zootechnickým
osvědčením s ověřením totožnosti, nebo

b) nejedná-li se o plemenná zvířata podle § 2
odst. 1 písm. a) bodu 1, je provázeno

1. potvrzením o původu nebo dokladem o pů-
vodu dárce spermatu vystaveným zahraniční
chovatelskou organizací,

2. průvodním listem spermatu a

3. u býků, hřebců, beranů a kozlů osvědčením
o stanovení genetického typu dárce sper-
matu.

(5) Sperma plemenných zvířat a zvířat zapsa-
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ných v chovném registru vyprodukované mimo
území České republiky může být uváděno do oběhu,
pokud splňuje požadavky na obchodování se sper-
matem podle jiného právního předpisu5), na obalu
spermatu jsou vyznačeny údaje zajišťující jeho iden-
tifikaci a

a) jedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1
písm. a) bodu 1, je provázeno zootechnickým
osvědčením s ověřením totožnosti, nebo

b) nejedná-li se o plemenná zvířata podle § 2
odst. 1 písm. a) bodu 1, je provázeno

1. potvrzením o původu nebo dokladem o pů-
vodu dárce spermatu vystaveným zahraniční
chovatelskou organizací,

2. průvodním listem spermatu a

3. u býků, hřebců, beranů a kozlů osvědčením
o stanovení genetického typu dárce sper-
matu.

(6) Sperma plemeníků zapsaných do ústředního
registru plemeníků může být uváděno do oběhu na
území České republiky, pokud na obalu spermatu
jsou vyznačeny údaje zajišťující jeho identifikaci
a je provázeno

a) zootechnickým osvědčením s identifikací zví-
řete v ústředním registru plemeníků, jedná-li
se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a)
bodu 1, nebo

b) potvrzením o původu dárce spermatu s identifi-
kací zvířete v ústředním registru plemeníků,
nejedná-li se o plemenná zvířata podle § 2
odst. 1 písm. a) bodu 1.

(7) Embrya a vaječné buňky plemenných zvířat
a zvířat zapsaných v chovném registru mohou být
uváděny do oběhu, pokud splňují požadavky na ob-
chodování s embryi a vaječnými buňkami podle ji-
ného právního předpisu5), jsou na obalu označeny
způsobem umožňujícím identifikaci embrya nebo
vaječné buňky, je uvedena identifikace příjemkyně,
jsou-li embrya prodávána současně s příjemkyní, a

a) jedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1
písm. a) bodu 1, jsou provázeny zootechnic-
kým osvědčením s ověřením totožnosti a byly
získány v souladu s čl. 21, 22 a 24 nařízení (EU)
2016/1012, nebo

b) nejedná-li se o plemenná zvířata podle § 2
odst. 1 písm. a) bodu 1, jsou provázeny

1. potvrzením o původu nebo dokladem o pů-
vodu,

2. průvodním listem embrya nebo vaječné
buňky a

3. v případě přemístění z jiného členského státu
nebo dovozu ze třetích zemí osvědčením
o stanovení genetického typu obou genetic-
kých rodičů, jde-li o embrya, nebo genetické
matky, jde-li o vaječné buňky.“.

39. V § 22 se odstavec 12 zrušuje.

Dosavadní odstavec 13 se označuje jako odstavec 12.

40. V § 23 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „ , chovatelů živočichů pocházejících z akva-
kultury a chovatelů uvedených v § 22 odst. 12“ na-
hrazují slovy „a chovatelů živočichů pocházejících
z akvakultury“.

41. V § 23 odstavec 2 zní:

„(2) Chovatelé živočichů pocházejících z akva-
kultury a chovatelé plemenných ryb jsou povinni

a) evidovat u pověřené osoby všechna svá hospo-
dářství spolu s identifikačními údaji o své osobě
a veškeré změny nastalé po dni zaevidování
v rozsahu, způsobem a v termínech stanove-
ných vyhláškou,

b) vést ve stájovém registru údaje stanovené vy-
hláškou způsobem stanoveným touto vyhláš-
kou a uchovávat je nejméně po dobu 4 let ode
dne posledního záznamu,

c) pro živočichy pocházející z akvakultury vní-
mavé k nákazám stanovené vyhláškou o veteri-
nárních požadavcích na živočichy pocházející
z akvakultury17) předávat pověřené osobě
správné a úplné údaje stanovené vyhláškou,
a to způsobem stanoveným touto vyhláškou,

d) oznámit pověřené osobě způsobema v termínech
stanovených vyhláškou ukončení své činnosti.

Povinnosti uvedené v písmenech b) a c) neplatí pro
chovatele živočichů pocházejících z akvakultury, je-
hož zařízení je podle § 5a veterinárního zákona pou-
ze registrováno.“.

42. V § 23c odst. 2 písm. i) se slovo „archivo-
vat“ nahrazuje slovem „ukládat“.

43. V § 23c se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena r), s) a t), která
znějí:
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„r) plnit působnost příslušného orgánu podle čl. 38
nařízení (EU) 2016/1012,

s) v případě, kdy si chovatel vyžádá průkaz koně
uložený podle písmene i), tento průkaz koně
před vydáním znehodnotit,

t) shromažďovat údaje o evidovaných zvířatech,
hospodářstvích a osobách podle požadavků mi-
nisterstva, vyhodnocovat a zpracovávat tyto
údaje a provádět s tím spojené odborné činnosti
a zajišťovat jiné odborné činnosti podle pově-
ření ministerstva.“.

44. V § 24 odstavce 9 až 11 včetně poznámky
pod čarou č. 22 znějí:

„(9) Kontrola je zahájena předložením pověření
ke kontrole podle § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního
řádu22). Pověřením ke kontrole je služební průkaz
zaměstnance inspekce.

(10) Zaměstnanci inspekce jsou oprávněni vy-
žadovat poskytnutí součinnosti potřebné k výkonu
kontroly, a to zejména

a) předvedení vyjmenovaných hospodářských zví-
řat, označovaných anebo evidovaných zvířat
nebo jiný způsob umožňující jejich individuální
kontrolu,

b) přístup k plemenným zvířatům, spermiím,
oocytům a embryím odebraným nebo pocháze-
jícím od plemenných zvířat za účelem asisto-
vané reprodukce, nebo

c) ověření původu vyjmenovaných hospodářských
zvířat.

(11) Kontrolované osoby jsou povinny, kromě
povinností uvedených v čl. 46 nařízení (EU) 2016/
/1012 v případě hlavních vyjmenovaných hospodář-
ských zvířat, poskytnout součinnost potřebnou k vý-
konu kontroly podle odstavce 10.

22) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve
znění zákona č. 183/2017 Sb.“.

45. V § 24 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Vyhláška stanoví

a) kritéria pro výběr a minimální počet hospodář-
ství, v nichž se provádí kontrola plnění povin-
ností stanovených při označování (§ 22) a evi-
denci (§ 23 až 23c),

b) náležitosti roční zprávy o provedených kontro-

lách dodržování povinností stanovených při
označování (§ 22) a evidenci (§ 23 až 23c),

c) vzor služebního průkazu zaměstnance in-
spekce.“.

46. V § 26 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena j)
a k).

47. V § 26 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „nebo nařízení (EU) 2016/1012“.

48. V § 26 odst. 9 úvodní část ustanovení zní:
„Fyzická osoba se jako chovatel živočichů pocháze-
jících z akvakultury nebo chovatel plemenných ryb
dopustí přestupku tím, že“.

49. V § 26 se za odstavec 9 vkládá nový odsta-
vec 10, který zní:

„(10) Fyzická osoba se jako chovatel živočichů
pocházejících z akvakultury, jehož zařízení je podle
§ 5a veterinárního zákona pouze registrováno, do-
pustí přestupku tím, že

a) neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 2
písm. a), nebo

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

Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako od-
stavce 11 až 13.

50. V § 26 se za odstavec 12 vkládá nový od-
stavec 13, který zní:

„(13) Fyzická osoba se jako kontrolovaná
osoba dopustí přestupku tím, že neposkytne kontro-
lujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly
podle § 24 odst. 10 nebo nařízení (EU) 2016/1012.“.

Dosavadní odstavec 13 se označuje jako odstavec 14.

51. V § 26 odst. 14 písm. b) se slova „nebo l)“
nahrazují slovy „nebo k)“.

52. V § 26 odst. 14 písm. c) se slova „písm. i), j)
nebo k)“ nahrazují slovy „písm. i) nebo j)“ a slova
„nebo 11“ se nahrazují slovy „ , 11, 12 nebo 13“.

53. V § 27 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena j)
a k).

54. V § 27 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „nebo nařízení (EU) 2016/1012“.
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55. V § 27 odst. 9 úvodní část ustanovení zní:
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako
chovatel živočichů pocházejících z akvakultury nebo
chovatel plemenných ryb dopustí přestupku tím,
že“.

56. V § 27 se za odstavec 9 vkládá nový odsta-
vec 10, který zní:

„(10) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se jako chovatel živočichů pocházejících z akvakul-
tury, jehož zařízení je podle § 5a veterinárního zá-
kona pouze registrováno, dopustí přestupku tím, že

a) neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 2
písm. a), nebo

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

Dosavadní odstavce 10 až 24 se označují jako od-
stavce 11 až 25.

57. V § 27 odst. 15 se na konci textu písmen a)
až d) a h) doplňují slova „nebo nařízení (EU) 2016/
/1012“.

58. V § 27 odst. 15 písm. i) se za text „§ 8
odst. 2 písm. b)“ vkládají slova „nebo nařízením
(EU) 2016/1012“.

59. V § 27 odst. 17 písm. p) se slovo „nearchi-
vuje“ nahrazuje slovem „neukládá“.

60. V § 27 odst. 17 se na konci písmene v) slovo
„nebo“ zrušuje.

61. V § 27 se na konci odstavce 17 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena x) a y), která znějí:

„x) neplní působnost příslušného orgánu podle
§ 23c odst. 2 písm. r), nebo

y) neznehodnotí uložený průkaz koně před jeho
vydáním podle § 23c odst. 2 písm. s).“.

62. V § 27 odst. 20 písm. a) se text „§ 5 odst. 7“
nahrazuje textem „§ 5b odst. 2“ a za text „písm. a)“
se vkládají slova „nebo nařízením (EU) 2016/1012“.

63. V § 27 odst. 20 písm. b) se text „§ 5 odst. 7“
nahrazuje textem „§ 5b odst. 2“, za text „písm. b)“
se vkládají slova „nebo nařízením (EU) 2016/1012“
a slova „hejna drůbeže, plemenných ryb nebo včel“
se nahrazují slovy „drůbež, plemenné ryby nebo
včely“.

64. V § 27 odst. 20 písm. c) se text „§ 5 odst. 7“
nahrazuje textem „§ 5b odst. 2“ a na konci textu

písmene c) se doplňují slova „nebo nařízení (EU)
2016/1012“.

65. V § 27 odst. 20 písm. d) se text „§ 5 odst. 7“
nahrazuje textem „§ 5b odst. 2“, za text „písm. d)“
se vkládají slova „nebo nařízením (EU) 2016/1012“
a za slovo „nezkontroluje“ se vkládají slova „zoo-
technické osvědčení nebo“.

66. V § 27 odst. 20 písm. e) se text „§ 5 odst. 7“
nahrazuje textem „§ 5b odst. 2“ a za text „písm. e)“
se vkládají slova „nebo nařízením (EU) 2016/1012“.

67. V § 27 odst. 20 písm. f) se text „§ 5 odst. 7“
nahrazuje textem „§ 5b odst. 2“ a za text „písm. f)“
se vkládají slova „nebo nařízením (EU) 2016/1012“.

68. V § 27 odst. 20 písm. g) se text „§ 5 odst. 7“
nahrazuje textem „§ 5b odst. 2“ a na konci textu
písmene g) se doplňují slova „nebo nařízení (EU)
2016/1012“.

69. V § 27 odst. 20 písm. h) se text „§ 5 odst. 7“
nahrazuje textem „§ 5b odst. 2“ a na konci textu
písmene h) se doplňují slova „nebo nařízení (EU)
2016/1012“.

70. V § 27 odst. 20 se na konci textu písmene k)
doplňují slova „nebo nařízení (EU) 2016/1012“.

71. V § 27 odstavec 21 zní:

„(21) Chovatelský podnik prasat se dopustí
přestupku tím, že

a) v rozporu s nařízením (EU) 2016/1012 nepostu-
puje při své činnosti v souladu se svým chov-
ným cílem a šlechtitelským programem, nevy-
hodnocuje nebo nerealizuje šlechtitelský pro-
gram nebo nezveřejňuje jeho výsledky,

b) v rozporu s nařízením (EU) 2016/1012 nevede
chovný registr nebo v něm neeviduje plemenná
zvířata,

c) nekontroluje plnění ustanovení řádu chovného
registru podle nařízení (EU) 2016/1012,

d) v rozporu s nařízením (EU) 2016/1012 nevydá,
neověří nebo nezkontroluje zootechnické
osvědčení,

e) v rozporu s nařízením (EU) 2016/1012 nezajistí
hodnocení hlavních vyjmenovaných hospodář-
ských zvířat nebo nevydá o jeho výsledku do-
klady,

f) neposkytne informace o plemenných zvířatech
podle nařízení (EU) 2016/1012,
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g) neposkytne určené osobě nebo ministerstvu
údaje podle nařízení (EU) 2016/1012,

h) nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané
v ústředním registru plemeníků podle § 15
odst. 1, nebo

i) neohlásí změny podle § 32 nebo nařízení (EU)
2016/1012.“.

72. V § 27 se za odstavec 24 vkládá nový od-
stavec 25, který zní:

„(25) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se jako kontrolovaná osoba dopustí přestupku tím,
že neposkytne kontrolujícímu součinnost potřebnou
k výkonu kontroly podle § 24 odst. 10 nebo nařízení
(EU) 2016/1012.“.

Dosavadní odstavec 25 se označuje jako odstavec 26.

73. V § 27 odst. 26 písm. b) se slova „nebo l)“
nahrazují slovy „nebo k)“ a slova „11, 15, 17, 18, 19
nebo 20“ se nahrazují slovy „12, 16, 18, 19, 20 ne-
bo 21“.

74. V § 27 odst. 26 písm. c) se slova „písm. i), j)
nebo k)“ nahrazují slovy „písm. i) nebo j)“ a slova
„12, 14, 21, 22 nebo 23“ se nahrazují slovy „13, 15,
22, 23, 24 nebo 25“.

75. V § 30 odst. 1 se slova „§ 5 odst. 1 písm. b)
a § 6 odst. 1 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 5a odst. 2,
§ 5b odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2“.

76. V § 30 odst. 10 se slova „občanů Evropské
unie“ zrušují.

77. V § 31 se slova „[§ 6 odst. 6 písm. b) a § 7]“
nahrazují textem „(§ 7)“ a za slova „potvrzení o pů-
vodu (§ 11),“ se vkládají slova „vydáváním zoo-
technického osvědčení (§ 11a),“.

78. V § 33 se text „§ 3 odst. 1, § 5 odst. 1, § 6
odst. 9,“ zrušuje, text „§ 9 odst. 4“ se nahrazuje tex-
tem „§ 9 odst. 2“, text „§ 22 odst. 13“ se nahrazuje
textem „§ 22 odst. 12“, text „§ 24 odst. 11“ se na-

hrazuje textem „§ 24 odst. 12“ a text „ , § 30
odst. 10“ se nahrazuje slovy „a § 30 odst. 11“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Správní řízení, která byla zahájena podle zá-
kona č. 154/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně
skončena, se dokončí podle zákona č. 154/2000 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

2. Povinnost ověřovat původ u beranů, kozlů
a hřebců zařazených do inseminace podle § 12
odst. 3 písm. f) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
se nevztahuje na berany, kozly a hřebce zařazené
do inseminace narozené přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.

3. Sperma plemenných zvířat podle § 2 odst. 1
písm. a) bodu 1 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
vyprodukované do 31. října 2018 může být uváděno
do oběhu, pokud je provázeno potvrzením o původu
vydaným podle dosavadních právních předpisů.

4. Embrya a vaječné buňky plemenných zvířat
podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 154/2000
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, získané do 31. října 2018 mohou být
uváděny do oběhu, pokud jsou provázeny potvrze-
ním o původu vydaným podle dosavadních právních
předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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ZÁKON

ze dne 20. prosince 2018,

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
Změna zákona o spotřebních daních

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. a zákona č. 183/
/2017 Sb., se mění takto:

1. § 57 včetně nadpisu zní:

„§ 57

Vracení daně z minerálních olejů osobám
užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu

nebo pro provádění hospodaření v lese

(1) Nárok na vrácení daně vzniká osobě podni-
kající podle zákona upravujícího zemědělství, která
provozuje zemědělskou prvovýrobu, nebo osobě,
která provádí hospodaření v lese podle lesního zá-
kona. Podmínkou nároku na vrácení daně je, že tato

osoba nakoupila minerální oleje uvedené v § 45
odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) za cenu
obsahující daň nebo tyto oleje vyrobila a tyto na-
koupené nebo vyrobené minerální oleje použila pro
zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hos-
podaření v lese.

(2) Nárok na vrácení daně se nevztahuje na
toho, komu byla vrácena daň z uvedených minerál-
ních olejů podle § 15 nebo 15a. Nárok na vrácení
daně se rovněž nevztahuje na osobu, která je ke
dni podání daňového přiznání v likvidaci, úpadku
nebo která je povinna vrátit veřejnou podporu v ná-
vaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla
podpora poskytnutá této osobě prohlášena za proti-
právní a neslučitelnou s vnitřním trhem.

(3) Zemědělskou prvovýrobou se pro účely
spotřebních daní rozumí

a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnář-
ství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub,
okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatic-
kých rostlin na pozemcích vlastních nebo pro-
pachtovaných, případně na pozemcích obhos-
podařovaných z jiného právního důvodu,

b) chov hospodářských zvířat za účelem získávání,
zpracování nebo výroby živočišných produktů
včetně produkce těchto chovných nebo plemen-
ných zvířat evidovaných podle plemenářského
zákona; hospodářskými zvířaty se pro účely
spotřebních daní rozumí skot, koně, prasata,
drůbež, ovce nebo kozy, a

c) rybníkářství podle zákona upravujícího rybář-
ství.

(4) Osoba, které vznikl nárok na vrácení daně,
má pro tento účel postavení daňového subjektu bez
povinnosti se registrovat.

(5) Nárok na vrácení daně vzniká dnem spo-
třeby těchto minerálních olejů pro zemědělskou
prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese.
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(6) Daň, která byla zahrnuta do ceny nakoupe-
ných minerálních olejů, nebo která byla u vyrobe-
ných minerálních olejů zaplacena na základě použití
těchto minerálních olejů pro vlastní spotřebu, se ve
výši

a) 9 500 Kč/1 000 l minerálních olejů vrací osobě
uvedené v odstavci 1 provozující

1. chov hospodářských zvířat za minerální oleje
spotřebované při této činnosti, pokud tato
osoba neprovozuje rostlinnou výrobu,

2. rostlinnou výrobu se zastoupením citlivých
plodin a révy vinné alespoň 0,1 za minerální
oleje spotřebované při této činnosti, pokud
tato osoba neprovozuje chov hospodářských
zvířat,

3. rostlinnou výrobu a chov hospodářských
zvířat s intenzitou chovu těchto zvířat nad
0,3 za minerální oleje spotřebované při
těchto činnostech, nebo

4. rostlinnou výrobu se zastoupením citlivých
plodin a révy vinné alespoň 0,1 a chov hos-
podářských zvířat s intenzitou chovu těchto
zvířat do 0,3 za minerální oleje spotřebované
při těchto činnostech,

b) 4 380 Kč/1 000 l minerálních olejů vrací osobě
uvedené v odstavci 1 provozující zemědělskou
prvovýrobu, na kterou nelze uplatnit sazbu po-
dle písmene a), nebo provádějící hospodaření
v lese za minerální oleje spotřebované při těchto
činnostech.

(7) Výše pevné částky vracené daně podle od-
stavce 6 je v případě směsí minerálních olejů uvede-
ných v § 45 odst. 2 písm. j) vypočtena z výše daně,
která byla zahrnuta do ceny těchto minerálních
olejů, nebo která byla u vyrobených minerálních
olejů zaplacena na základě použití těchto minerál-
ních olejů pro vlastní spotřebu, snížené o výši daně
odpovídající podílu biopaliva ve směsi.

(8) Pro účely spotřebních daní se rozumí

a) intenzitou chovu hospodářských zvířat podíl
počtu hospodářských zvířat, která jsou chována
osobou uvedenou v odstavci 1, přepočteného na
velkou dobytčí jednotku, a výměry zemědělské
půdy s druhem zemědělské kultury orná půda,
trvalý travní porost nebo trvalá kultura vedené
pro tuto osobu v evidenci využití půdy podle

uživatelských vztahů vedené podle zákona
upravujícího zemědělství,

b) citlivou plodinou plodina, na kterou je posky-
tována dobrovolná podpora vázaná na produkci
podle nařízení vlády upravujícího stanovení ně-
kterých podmínek poskytování přímých plateb
zemědělcům, a

c) zastoupením citlivých plodin a révy vinné podíl
výměry zemědělské půdy s citlivými plodinami
a révou vinnou a výměry zemědělské půdy
s druhem zemědělské kultury orná půda nebo
trvalá kultura zaznamenaných nebo vedených
pro osobu uvedenou v odstavci 1 v evidenci vy-
užití půdy podle uživatelských vztahů vedené
podle zákona upravujícího zemědělství.

(9) Nákup minerálních olejů se pro účely pro-
kázání vzniku nároku na vrácení daně prokazuje do-
kladem o prodeji minerálních olejů a jejich výroba
interním dokladem.

(10) Na dokladu o prodeji minerálních olejů
musí být uvedeny tyto náležitosti:

a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové
identifikační číslo prodávajícího,

b) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo
pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li při-
děleno, nebo datum narození kupujícího,

c) množství minerálních olejů podle odstavce 1
v jednotkách podle § 47 odst. 1, jejich obchodní
označení a kód nomenklatury,

d) sazba spotřební daně platná v den uvedení mi-
nerálních olejů podle odstavce 1 do volného da-
ňového oběhu,

e) výše spotřební daně celkem,

f) datum vystavení dokladu o prodeji,

g) číslo dokladu o prodeji.

(11) Na interním dokladu musí být uvedeny
tyto náležitosti:

a) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo
pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li při-
děleno, nebo datum narození výrobce,

b) množství minerálních olejů uvedených v od-
stavci 1 v jednotkách podle § 47 odst. 1, ob-
chodní označení a kód nomenklatury,

c) sazba spotřební daně platná v den uvedení mi-
nerálních olejů uvedených v odstavci 1 do vol-
ného daňového oběhu,
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d) výše spotřební daně celkem,

e) datum vystavení interního dokladu,

f) číslo interního dokladu.

(12) Doklady, kterými se prokazuje nákup
nebo výroba minerálních olejů, se vedou v časové
souslednosti.

(13) Spotřeba minerálních olejů pro zeměděl-
skou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření
v lese se pro účely prokázání vzniku nároku na vrá-
cení daně prokazuje evidencí o skutečné spotřebě.
V případě rostlinné výroby nebo chovu hospodář-
ských zvířat lze spotřebu prokázat evidencí využití
půdy podle uživatelských vztahů vedenou podle zá-
kona upravujícího zemědělství nebo ústřední evi-
dencí hospodářských zvířat vedenou podle pleme-
nářského zákona; spotřeba se má v tomto případě
za prokázanou, jsou-li pro osobu uvedenou v od-
stavci 1 v příslušné evidenci evidovány hospodářská
zvířata nebo zemědělská půda s druhem zemědělské
kultury orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá
kultura.

(14) Volbu způsobu prokazování spotřeby pro
daný kalendářní rok provede osoba uvedená v od-
stavci 1 prvním daňovým přiznáním podaným za
tento kalendářní rok, ve kterém uplatňuje nárok na
vrácení daně za rostlinnou výrobu nebo chov hospo-
dářských zvířat. Tuto volbu nelze změnit, a to ani
podáním dodatečného daňového přiznání. Zvolený
způsob prokazování se použije pro všechny činnosti
rostlinné výroby nebo chovu hospodářských zvířat
vykonávané touto osobou.

(15) Evidence o skutečné spotřebě obsahuje
tyto údaje:

a) místo spotřeby minerálních olejů,

b) druh vykonávané práce, při níž došlo k použití
minerálních olejů pro zemědělskou prvovýrobu
nebo pro provádění hospodaření v lese,

c) celkové množství spotřebovaných minerálních
olejů,

d) jednoznačnou identifikaci právního důvodu, na
jehož základě osoba provádí hospodaření v lese
podle lesního zákona, pokud se jedná o tuto
osobu.

(16) Pokud osoba, které vznikl nárok na vráce-
ní daně, prokazuje spotřebu minerálních olejů evi-
dencí využití půdy podle uživatelských vztahů ve-

denou podle zákona upravujícího zemědělství nebo
ústřední evidencí hospodářských zvířat vedenou po-
dle plemenářského zákona, platí, že za jednotlivé ka-
lendářní měsíce spotřebovala množství minerálních
olejů odpovídající množství minerálních olejů stano-
venému podílem z ročního normativu minimální
spotřeby. Roční normativ minimální spotřeby se sta-
noví jako minimální spotřeba minerálních olejů na
činnosti rostlinné výroby nebo chovu hospodář-
ských zvířat za kalendářní rok.

(17) Dojde-li ke změně skutečností, které jsou
rozhodné pro určení výše nároku na vrácení daně,
hledí se na tuto změnu tak, že nastala uplynutím
posledního dne kalendářního měsíce předcházejícího
kalendářnímu měsíci, ve kterém k ní došlo. Pro
určení kategorie normativu minimální spotřeby
u rostlinné výroby pro daný kalendářní rok je roz-
hodným dnem 15. květen tohoto roku; pokud k to-
muto datu nebyla zemědělská půda, pro kterou se
kategorie normativu určuje, pro osobu uvedenou
v odstavci 1 v evidenci využití půdy podle uživatel-
ských vztahů vedené podle zákona upravujícího ze-
mědělství evidována, je rozhodným dnem pro určení
kategorie normativu minimální spotřeby poslední
den kalendářního měsíce, ve kterém nastaly účinky
právního důvodu, na jehož základě došlo ke změně
osoby, pro kterou je v této evidenci zemědělská půda
evidována.

(18) Zdaňovacím obdobím pro účely vracení
daně z minerálních olejů osobám používajícím tyto
oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro prová-
dění hospodaření v lese je

a) kalendářní čtvrtletí, pokud se spotřeba proka-
zuje evidencí o skutečné spotřebě, nebo

b) kalendářní rok, pokud se spotřeba prokazuje
evidencí využití půdy podle uživatelských
vztahů vedenou podle zákona upravujícího ze-
mědělství nebo ústřední evidencí hospodář-
ských zvířat vedenou podle plemenářského zá-
kona.

(19) Nárok na vrácení daně se uplatňuje v daňo-
vém přiznání ve lhůtě do konce třetího kalendářního
měsíce následujícího po skončení zdaňovacího ob-
dobí, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl. Pokud
v této lhůtě nebyl nárok na vrácení daně uplatněn,
tento nárok zaniká; tuto lhůtu nelze prodloužit ani
nelze povolit její navrácení v předešlý stav.

(20) Dodatečné daňové přiznání na zvýšení ná-
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roku na vrácení daně lze podat nejpozději do konce
pátého kalendářního měsíce následujícího po skon-
čení zdaňovacího období, ve kterém nárok na vráce-
ní daně vznikl. Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné
daňové přiznání podáno, nárok na vrácení daně za-
niká; tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit
její navrácení v předešlý stav.

(21) Vznikne-li vyměřením nebo doměřením
nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí
se bez žádosti do 60 kalendářních dní po vyměření
nebo doměření nároku.

(22) Daňové přiznání a dodatečné daňové při-
znání, kterými se uplatňuje nárok na vrácení daně,
podává osoba uvedená v odstavci 1 elektronicky
s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře
zveřejněné správcem daně.

(23) Ministerstvo zemědělství společně s Minis-
terstvem financí stanoví vyhláškou
a) způsob výpočtu výše nároku na vrácení daně

z minerálních olejů spotřebovaných v zeměděl-
ské prvovýrobě a při provádění hospodaření
v lese,

b) výše ročních normativůminimální spotřeby a je-
jich kategorie a podílové rozdělení ročních nor-
mativů minimální spotřeby na jednotlivé kalen-
dářní měsíce,

c) způsob výpočtu intenzity chovu hospodář-
ských zvířat včetně přepočtu hospodářských
zvířat na velké dobytčí jednotky a

d) způsob výpočtu zastoupení citlivých plodin
a révy vinné.“.

2. V § 139 se odstavec 3 zrušuje.

3. V § 116 odst. 4 se slova „a pod průhledný
přebal, pokud se tento používá, tak, aby při otevření
jednotkového balení došlo k jejímu poškození“ zru-
šují.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro nárok na vrácení daně z minerálních
olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou
prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese,
který vznikl před 1. lednem 2019, se použije § 57
zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném před
1. lednem 2019.

2. Pro nárok na vrácení daně z minerálních
olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou
prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese,
který vznikl od 1. ledna 2019 do dne předcházejícího
dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije § 57
zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Ustanovení § 57 odst. 22 zákona č. 353/2003
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, se nepoužije pro daňové povinnosti
fyzických osob za zdaňovací období před 1. lednem
2022.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlá-
šení s výjimkou čl. I bodu 3, který nabývá účinnosti
dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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5

ZÁKON

ze dne 20. prosince 2018,

kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.,
a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o směnárenské činnosti

Čl. I

Zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti,
ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) Směnárenským obchodem je obchod spo-
čívající ve směně

a) bankovek, mincí nebo šeků znějících na určitou
měnu za bankovky, mince nebo šeky znějící na
jinou měnu, nebo

b) bezhotovostních peněžních prostředků nebo
elektronických peněz znějících na určitou
měnu, dal-li plátce platební příkaz k převodu
těchto bezhotovostních peněžních prostředků
nebo elektronických peněz prostřednictvím pří-
jemce provádějícího směnu, za bankovky,
mince nebo šeky znějící na jinou měnu.“.

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

„(2) Směnárenským obchodem není

a) vyplacení hotovosti dodavatelem zboží nebo
služby odběrateli při placení za zboží nebo
službu nad rámec tohoto placení,

b) směna měn, kterou před zahájením platební
transakce nabízí příjemce nebo jiná osoba pro-
střednictvím bankomatu nebo v místě prodeje
zboží nebo poskytování služeb.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

3. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova „podnik nebo
organizační složku podniku na území České repu-

bliky“ nahrazují slovy „obchodní závod nebo jeho
část v České republice“.

4. V § 6 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) vedoucí osoby žadatele, které skutečně řídí pro-
vozování směnárenské činnosti,

1. dosáhly středního vzdělání s maturitní
zkouškou a

2. nejsou vedoucími osobami, které skutečně
řídí provozování směnárenské činnosti u ji-
ného směnárníka, s výjimkou směnárníka,
který je členem téhož koncernu, a“.

5. V § 6 odst. 1 písm. d) se slova „má plnou
způsobilost k právním úkonům“ nahrazují slovy
„je plně svéprávný“.

6. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Skutečným majitelem se pro účely tohoto
zákona rozumí skutečný majitel podle zákona o ně-
kterých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu.“.

7. Nadpis části třetí zní:

„PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ
SMĚNÁRENSKÉ ČINNOSTI“.

8. V § 10 odst. 1 větě druhé se slovo „Ustano-
vení“ nahrazuje slovy „Nestanoví-li tento zákon ji-
nak, jeho ustanovení“.

9. V § 10 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „a provozní dobou určenou pro styk s veřej-
ností“.

10. V § 11 odst. 2 písm. d) se slovo „ , a“ na-
hrazuje čárkou.

11. V § 11 odst. 2 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „a podmínkách, za kterých se úplata
vyžaduje“.

12. V § 11 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) informace o právu osoby, se kterou provozova-
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tel provedl směnárenský obchod, (dále jen „zá-
kazník“) odstoupit od smlouvy o směnárenském
obchodu.“.

13. V § 11 odst. 3 větě první se slova „v při-
měřené velikosti určitým“ nahrazují slovy „alespoň
v českém a anglickém jazyce, přehledně, v přiměřené
velikosti, jasným“.

14. V § 11 odst. 3 se za větu první vkládají věty
„Názvy měn podle odstavce 2 písm. c) nemusí být
uváděny v českém a anglickém jazyce, je-li z jejich
jiného označení zřejmé, o jakou měnu se jedná. Kur-
zovní lístek musí být dostatečně oddělen a odlišen od
jakýchkoli jiných informací uveřejněných v provo-
zovně.“.

15. V § 11 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. c) a d) se
uvádějí tímto způsobem:

a) informace o směru směny se uvádí z pozice pro-
vozovatele v první osobě jednotného nebo
množného čísla,

b) v případě směny české koruny se směnný kurz,
jímž provozovatel provádí přepočet při nabytí
cizí měny, uvede před směnným kurzem, jímž
provozovatel provádí přepočet při zcizení cizí
měny.“.

16. V § 12 odstavec 2 zní:

„(2) Nabízí-li provozovatel směnný kurz, který
je pro zájemce výhodnější než směnný kurz uvedený
na kurzovním lístku, smí v provozovně a jejím bez-
prostředním okolí uveřejnit pouze obecnou infor-
maci o této nabídce bez uveřejnění konkrétního
směnného kurzu.“.

17. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 12a

Úplata

Provozovateli nenáleží úplata za provedení smě-
nárenského obchodu, s výjimkou úplaty za prove-
dení směny

a) mincí složených zákazníkem,

b) šeku předloženého zákazníkem, nebo

c) bezhotovostních peněžních prostředků nebo
elektronických peněz, dal-li zákazník platební

příkaz k jejich převodu prostřednictvím provo-
zovatele.“.

18. § 13 a 14 včetně nadpisů znějí:

„§ 13

Informace před provedením
směnárenského obchodu

(1) Převyšuje-li částka složená zájemcem k pro-
vedení směny částku odpovídající 1 000 EUR, pro-
vozovatel sdělí zájemci s dostatečným předstihem
před uzavřením směnárenského obchodu informace
uvedené v § 14 odst. 2 písm. a) bodu 1, písm. b)
bodech 1 až 6, písm. c) bodu 1 a datum a čas sdělení
informace.

(2) Informace podle odstavce 1 musí být zá-
jemci sděleny v textové podobě, alespoň v českém
a anglickém jazyce, v přiměřené velikosti, jasným
a srozumitelným způsobem. Číselné údaje se uvádějí
arabskými číslicemi. Textová podoba je zachována,
jsou-li informace sděleny takovým způsobem, že je
zájemce může uchovat a opakovaně zobrazovat.

§ 14

Doklad o provedení směnárenského obchodu

(1) Provozovatel vydá bez zbytečného odkladu
zákazníkovi doklad o provedení směnárenského ob-
chodu. Doklad musí být zákazníkovi vydán v textové
podobě. Údaje na dokladu musí být uvedeny alespoň
v českém a anglickém jazyce, přehledně, v přiměřené
velikosti, jasným a srozumitelným způsobem. Čí-
selné údaje se uvádějí arabskými číslicemi. Textová
podoba je zachována, je-li doklad vydán takovým
způsobem, že jej zákazník může uchovat a opako-
vaně zobrazovat.

(2) Provozovatel na dokladu podle odstavce 1
uvede informace o

a) provozovateli, kterými jsou

1. jméno a identifikační číslo osoby,

2. adresa sídla a adresa provozovny, ve které
byl směnárenský obchod proveden, popří-
padě jiná adresa, včetně elektronické, která
má význam pro komunikaci zákazníka s pro-
vozovatelem, a v případě směnárenských ob-
chodů uzavřených prostřednictvím směná-
renského automatu také adresa nejbližší pro-
vozovny, která není směnárenským automa-
tem,
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3. provozní doba určená pro styk s veřejností
v provozovně, ve které byl směnárenský ob-
chod proveden,

b) směnárenském obchodu, kterými jsou

1. názvy nebo jiná označení měn, mezi nimiž
byla směna provedena,

2. částka, která byla zákazníkem složena k pro-
vedení směny,

3. směnný kurz,

4. částka, která odpovídá částce složené zákaz-
níkem k provedení směny po přepočtu
směnným kurzem,

5. úplata za provedení směnárenského ob-
chodu,

6. částka, která byla zákazníkovi vyplacena po
provedení směny, jestliže se liší od částky
uvedené v bodě 4,

7. datum a čas provedení směnárenského ob-
chodu,

c) právech zákazníka, kterými jsou

1. informace o právu zákazníka odstoupit od
smlouvy o směnárenském obchodu a popis,
jak od smlouvy o směnárenském obchodu
odstoupit,

2. informace o právu zákazníka podat stížnost
orgánu dohledu a název a adresa sídla tohoto
orgánu, včetně adresy jeho internetové
stránky obsahující informace o právech zá-
kazníka,

3. informace o právu zákazníka podat návrh
orgánu mimosoudního řešení sporů mezi zá-
kazníkem a provozovatelem a název a adresa
sídla tohoto orgánu.

(3) Česká národní banka uveřejní adresu inter-
netové stránky podle odstavce 2 písm. c) bodu 2 for-
mou úředního sdělení České národní banky ve Věst-
níku České národní banky.

(4) Provozovatel splní vydáním dokladu podle
odstavce 1 povinnost vydat doklad podle zákona
upravujícího ochranu spotřebitele.

(5) Jestliže provozovatel zákazníkovi v souvis-
losti se směnárenským obchodem prodá nebo po-
skytne doplňkové zboží nebo doplňkovou službu
(dále jen „doplňková služba“), vydá mu o tom bez
zbytečného odkladu doklad podle zákona upravují-
cího ochranu spotřebitele. Provozovatel na dokladu

podle odstavce 1 uvede také informaci o právu zá-
kazníka odstoupit od smlouvy o doplňkové službě
podle § 16c odst. 2. Odstavec 1 věty druhá až po-
slední se použijí obdobně.“.

19. § 16 včetně nadpisu zní:

„§ 16

Dokumenty a evidence

(1) Provozovatel při provozování směnárenské
činnosti pořizuje dokumenty nebo jiné záznamy
v rozsahu, který je nezbytný pro osvědčení plnění
jeho povinností stanovených tímto zákonem.

(2) Provozovatel vede evidenci směnárenských
obchodů, ve které zaznamenává

a) pořadové číslo záznamu v nepřerušené řadě,
a to alespoň za jednotlivé provozovny,

b) informace o směnárenském obchodu uvedené
na dokladu podle § 14 odst. 2 písm. b),

c) informace o případném odstoupení od smlouvy
o směnárenském obchodu podle § 16a, včetně
informace, jakým způsobem si strany vrátily, co
nabyly ze zrušeného závazku ze smlouvy o smě-
nárenském obchodu.

(3) Provozovatel provádí záznamy do evidence
směnárenských obchodů bez zbytečného odkladu
po provedení směnárenského obchodu, nejpozději
však do konce dne, ve kterém byl obchod proveden.

(4) Provozovatel uchovává dokumenty a zá-
znamy uvedené v odstavcích 1 a 2 do konce šestého
kalendářního roku ode dne, kdy tyto dokumenty
a záznamy vznikly. Povinnost uchovávat tyto doku-
menty a záznamy podle jiných právních předpisů
tím není dotčena.

(5) Povinnost uvedenou v odstavci 4 má i právní
nástupce provozovatele a ten, jehož oprávnění pro-
vozovat směnárenskou činnost zaniklo nebo bylo
zrušeno.“.

20. V části třetí se za § 16 vkládají nové § 16a až
16h, které včetně nadpisu znějí:

„Odstoupení od smlouvy
o směnárenském obchodu

§ 16a

(1) Zákazník může od smlouvy o směnáren-
ském obchodu odstoupit do 3 hodin od provedení
směnárenského obchodu, a to v provozovně, ve
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které směnárenský obchod provedl; odstoupení se
musí vztahovat na celý rozsah smlouvy o směnáren-
ském obchodu.

(2) Převyšuje-li částka složená zákazníkem
k provedení směny částku odpovídající 1 000 EUR,
může zákazník odstoupit od smlouvy podle od-
stavce 1 v rozsahu, v němž jím složená částka k pro-
vedení směny odpovídá částce 1 000 EUR.

(3) Lhůta podle odstavce 1 běží pouze během
provozní doby určené pro styk s veřejností v provo-
zovně, ve které zákazník směnárenský obchod pro-
vedl. Proti zákazníkovi, který se dovolá provozní
doby uvedené na dokladu o provedení směnáren-
ského obchodu, nemůže provozovatel namítat, že
lhůta podle odstavce 1 již uplynula. Je-li lhůta podle
odstavce 1 přerušena, neskončí dříve než za 30 minut
od okamžiku, kdy začala znovu běžet.

§ 16b

(1) Uzavře-li zákazník smlouvu o směnáren-
ském obchodu prostřednictvím směnárenského au-
tomatu, může od smlouvy o směnárenském obchodu
odstoupit do 3 pracovních dnů ode dne provedení
směnárenského obchodu; odstoupení se musí vzta-
hovat na celý rozsah smlouvy o směnárenském ob-
chodu.

(2) Převyšuje-li částka složená zákazníkem
k provedení směny částku odpovídající 1 000 EUR,
může zákazník odstoupit od smlouvy podle od-
stavce 1 v rozsahu, v němž jím složená částka k pro-
vedení směny odpovídá částce 1 000 EUR.

§ 16c

(1) Odstoupí-li zákazník od smlouvy o směná-
renském obchodu podle § 16a nebo 16b, může pro-
vozovatel zákazníkovi místo částky, která byla zá-
kazníkem složena k provedení směny, vyplatit rozdíl
mezi částkou, která by byla zákazníkovi vyplacena
po provedení směny při použití kurzu české měny
k cizí měně vyhlášeného Českou národní bankou
pro den předcházející dni provedení směnárenského
obchodu, a částkou, která byla zákazníkovi po pro-
vedení směny skutečně vyplacena. V takovém pří-
padě zákazník přijaté peněžní prostředky nevrací.

(2) Poskytne-li provozovatel zákazníkovi v sou-
vislosti se směnárenským obchodem doplňkovou
službu, může zákazník spolu s odstoupením od

smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit i od
smlouvy o doplňkové službě.

§ 16d

(1) Nemůže-li zákazník odstoupit od smlouvy
o směnárenském obchodu proto, že mu v tom brání
překážka na straně provozovatele, může od smlouvy
odstoupit ve lhůtě 6 měsíců ode dne provedení smě-
nárenského obchodu, a to i jinde než v provozovně,
ve které byl proveden směnárenský obchod.

(2) Odstavec 1 se použije obdobně, ne-
odstoupí-li zákazník od smlouvy, protože byl pro-
vozovatelem uveden v omyl nebo jej provozovatel
neinformoval o právu odstoupit od smlouvy podle
§ 11 odst. 2 písm. f) nebo § 14 odst. 2 písm. c) bo-
du 1.

§ 16e

Platí, že lhůta pro odstoupení podle § 16b
odst. 1 a § 16d odst. 1 je zachována, jestliže zákazník
v jejím průběhu prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb odešle odstoupení od smlouvy
provozovateli.

§ 16f

(1) Odstoupí-li zákazník od smlouvy o směná-
renském obchodu podle § 16a nebo 16b, provozova-
tel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
dříve, než mu

a) přijaté peněžní prostředky vrátí zákazník, nebo

b) vrácení přijatých peněžních prostředků zákaz-
ník nabídne a provozovatel je nepřijme.

(2) Pro vrácení plnění ze závazku ze smlouvy
o doplňkové službě, od které zákazník odstoupil
podle § 16c odst. 2, se odstavec 1 použije obdobně.

§ 16g

(1) Provozovatel vydá bez zbytečného odkladu
zákazníkovi doklad o odstoupení od smlouvy o smě-
nárenském obchodu. Doklad musí být zákazníkovi
vydán v textové podobě. Údaje na dokladu musí být
uvedeny alespoň v českém a anglickém jazyce, pře-
hledně, v přiměřené velikosti, jasným a srozumitel-
ným způsobem. Číselné údaje se uvádějí arabskými
číslicemi. Textová podoba je zachována, je-li doklad
vydán takovým způsobem, že jej zákazník může
uchovat a opakovaně zobrazovat.
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(2) Provozovatel na dokladu podle odstavce 1
uvede informace o

a) provozovateli, kterými jsou

1. jméno a identifikační číslo osoby,

2. adresa sídla a adresa provozovny, ve které
k odstoupení od smlouvy o směnárenském
obchodu došlo,

b) smlouvě o směnárenském obchodu, od které zá-
kazník odstoupil,

c) částkách, které si strany vrátily, včetně názvu
nebo jiného označení měn, a

d) datu a čase odstoupení od smlouvy o směnáren-
ském obchodu.

§ 16h

K ujednáním odchylujícím se od § 16a až 16g
v neprospěch zákazníka se nepřihlíží.“.

21. V § 18 odst. 2 se slovo „klientů“ nahrazuje
slovem „zákazníků“ a slovo „výkon“ se nahrazuje
slovy „provozování směnárenské“.

22. V § 20 odst. 1 písm. b) se slova „3 neucho-
vává dokumenty nebo záznamy“ nahrazují slovy „5
neuchová dokument nebo záznam“.

23. V § 20 odst. 1 písm. d) se slova „poruší po-
vinnost poskytnout požadované informace nebo po-
třebná“ nahrazují slovy „neposkytne požadovanou
informaci nebo potřebné“.

24. V § 21 odst. 2 se částka „1 000 000 Kč“
nahrazuje částkou „500 000 Kč“.

25. § 22 včetně nadpisu zní:

„§ 22

Přestupky provozovatele

(1) Provozovatel se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 10 odst. 2 provozuje směnáren-

skou činnost mimo provozovnu,

b) provozuje směnárenskou činnost v provozovně,
kterou neoznámil podle § 10 odst. 4 věty první,

c) poruší oznamovací povinnost podle § 10 odst. 4
věty druhé,

d) neuveřejní kurzovní lístek podle § 11,

e) poruší zákaz podle § 12 odst. 1,

f) poruší zákaz podle § 12 odst. 2,

g) požaduje úplatu za provedení směnárenského

obchodu, ačkoliv mu úplata podle § 12a nená-
leží,

h) nesdělí zájemci informaci podle § 13,

i) nevydá zákazníkovi doklad podle § 14 nebo
16g,

j) nesplní informační povinnost podle § 15,

k) nepořídí dokument nebo záznam podle § 16
odst. 1,

l) nevede evidenci směnárenských obchodů podle
§ 16 odst. 2,

m) neprovede záznam do evidence směnárenských
obchodů podle § 16 odst. 3,

n) v rozporu s § 16 odst. 4 neuchová dokument
nebo záznam po stanovenou dobu,

o) zákazníkovi nevrátí přijaté peněžní prostředky
nebo plnění ze závazku ze smlouvy o doplňkové
službě bez zbytečného odkladu poté, co mu při-
jaté peněžní prostředky nebo plnění ze závazku
ze smlouvy o doplňkové službě vrátil zákazník
nebo mu zákazník jejich vrácení nabídl a provo-
zovatel je nepřijal podle § 16f,

p) fyzická osoba, jejíž jednání je za účelem posu-
zování odpovědnosti za přestupek přičitatelné
provozovateli, úmyslně brání zákazníkovi od-
stoupit od smlouvy o směnárenském obchodu,

q) neposkytne při výkonu dohledu požadovanou
informaci nebo potřebné vysvětlení podle § 17
odst. 2,

r) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě
podle § 18 odst. 1 písm. b), nebo

s) v rozporu s § 18 odst. 2 provozuje směnáren-
skou činnost.

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

a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene c),

b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písme-
ne a), b), g) až k), m), n) nebo q) až s),

c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písme-
ne d) až f), l), o) nebo p).“.

26. § 25 včetně nadpisu zní:

„§ 25

Přepočet měn

Částka složená zákazníkem k provedení směny
se pro účely § 13 odst. 1, § 16a odst. 2 a § 16b odst. 2
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přepočte kurzem české měny k cizí měně vyhláše-
ným Českou národní bankou pro den předcházející
dni provedení směnárenského obchodu.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ten, kdo není osobou uvedenou v § 3 zákona
č. 277/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, avšak byl ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona oprávněn podle zákona
č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, posky-
tovat služby, které jsou směnárenskou činností podle
zákona č. 277/2013 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, může tyto služby
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona poskytovat
na základě svého dosavadního oprávnění do 60 dnů
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Podá-li
v této lhůtě žádost o udělení povolení k činnosti
směnárníka, může tyto služby poskytovat i po jejím
uplynutí na základě svého dosavadního oprávnění
do dne nabytí právní moci rozhodnutí o této žádosti.
V této době je při poskytování těchto služeb povinen
postupovat podle zákona č. 370/2017 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o platebním styku

Čl. III

Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, se
mění takto:

1. V § 3 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ , s výjimkou směny měn podle § 254 odst. 3
a nákupu, ke kterému dal plátce platební příkaz pro-
střednictvím příjemce a u něhož jsou peněžní pro-
středky plátci vyplaceny v hotovosti“.

2. V § 91 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 91
odst. 2 úvodní části ustanovení, § 92 odst. 1 větě
první, § 92 odst. 5 a v § 93 odst. 1 se za slovo „slu-
žeb“ vkládají slova „nebo distribuci elektronických
peněz“.

3. V § 91 odst. 1 písm. b) a v § 91 odst. 2
písm. b) se za slovo „služeb“ vkládají slova „nebo
distribuce elektronických peněz“.

4. V § 92 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „a zda se souhlas vztahuje i na distribuci elek-
tronických peněz“.

5. Za § 93 se nad nadpis umístěný nad § 94
vkládá nový § 93a, který zní:

„§ 93a

Podá-li instituce elektronických peněz žádost
o rozšíření rozsahu platebních služeb, na které se
vztahuje souhlas k poskytování platebních služeb
v hostitelském členském státě prostřednictvím po-
bočky, nebo o rozšíření souhlasu na distribuci elek-
tronických peněz, použijí se § 91 až 93, 94 a 95 ob-
dobně.“.

6. V § 140 odst. 2 písm. m) se slova „informo-
vání o platebním účtu“ nahrazují slovy „nepřímého
dání platebního příkazu“.

7. § 148 se včetně nadpisu zrušuje.

8. V § 161 odst. 5 se za číslo „3“ vkládají slova
„písm. a) až c)“.

9. V § 192 písm. e) se slova „od uživatele“ zru-
šují.

10. V § 221 odst. 1 se slova „České národní
bance“ nahrazují slovy „orgánu dohledu domov-
ského členského státu“.

11. V § 221 odst. 5 větě druhé se slova „a další
technické náležitosti“ nahrazují slovy „ , další tech-
nické náležitosti a způsob předání“.

12. V § 222 odst. 1 se slova „každoročně vždy
do 30. června“ zrušují.

13. V § 222 odst. 3 se za slovo „formu“ vkládá
slovo „ , lhůty“.

14. V § 225 se slovo „postupuje“ zrušuje a slova
„v souladu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie, kterým se provádí čl. 98 směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2015/23661)“ se na-
hrazují slovy „komunikuje s uživateli a osobami
oprávněnými poskytovat platební služby podle po-
žadavků upravených přímo použitelným předpisem
Evropské unie, kterým se doplňuje směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 a upravují
se společné a bezpečné otevřené standardy komuni-
kace8)“.
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Poznámka pod čarou č. 8 zní:

„8) Čl. 28 až 36 nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2018/389 ze dne 27. listopadu 2017, kterým se do-
plňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/2366, pokud jde o regulační technické normy tý-
kající se silného ověření klienta a společných a bezpeč-
ných otevřených standardů komunikace.“.

15. V § 231 odst. 1 písm. a) se text „§ 148
odst. 3,“ zrušuje.

16. V § 231 odst. 1 písm. q) se slovo „nebo“
zrušuje.

17. V § 231 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena s) až u), která
znějí:

„s) poruší povinnost nebo zákaz týkající se služby
nepřímého dání platebního příkazu podle § 161
nebo 162,

t) poruší povinnost nebo zákaz týkající se po-
tvrzení o zůstatku peněžních prostředků podle
§ 178 nebo 179, nebo

u) poruší povinnost nebo zákaz týkající se služby
informování o platebním účtu podle § 191 nebo
192.“.

18. V § 231 odst. 6 písm. c) se text „ , m), n), o),
p) nebo q)“ nahrazuje textem „až q) nebo s) až u)“.

19. V § 233 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“
zrušuje.

20. V § 233 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které
zní:

„c) nekomunikuje s uživateli a osobami oprávně-
nými poskytovat platební služby podle § 225.“.

21. V § 235 odst. 8 písm. b) se slovo „a“ na-
hrazuje slovem „nebo“.

22. V § 236 odst. 5 větě druhé se slova „se zá-
konem upravujícím ochranu osobních údajů“ nahra-
zují slovy „s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie upravujícím ochranu osobních údajů9) a zá-
konem upravujícím zpracování osobních údajů“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

„9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v sou-
vislosti se zpracováním osobních údajů a o volném po-
hybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obec-
né nařízení o ochraně osobních údajů).“.

23. V § 255 odst. 1 se za slovo „institucí“ vklá-
dají slova „ , institucí elektronických peněz, posky-
tovatelem platebních služeb malého rozsahu nebo
vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu“
a slovo „její“ se nahrazuje slovem „jejich“.

24. V § 255 odst. 2 se za slovo „oznámí“ vklá-
dají slova „bez zbytečného odkladu“.

25. V § 257 větě druhé se slova „zákona upra-
vujícího ochranu osobních údajů“ nahrazují slovy
„přímo použitelného předpisu Evropské unie upra-
vujícího ochranu osobních údajů9) a zákona upravu-
jícího zpracování osobních údajů“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

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

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňko-
va 4; Praha 9: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohos-
tická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 –
vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.
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