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ZÁKON

ze dne 22. července 2020,

kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bo-
nusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvis-
losti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění
zákona č. 234/2020 Sb., zákona č. 262/2020 Sb. a zá-
kona č. 299/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) se jedná o výkon práce na základě dohody
o práci konané mimo pracovní poměr zakláda-
jící účast na nemocenském pojištění.“.

2. V § 2a odst. 2 písmeno b) zní:

„b) nevykonává činnost, v jejímž důsledku je účas-
ten nemocenského pojištění jako zaměstnanec,
s výjimkou

1. zaměstnání ve společnosti s ručením omeze-
ným, které je společníkem,

2. zaměstnání v oblasti pedagogické,

3. činnosti, u níž vzniká účast na nemocenském
pojištění pouze z důvodů uvedených v § 5
písm. a) bodech 12 a 13 zákona o nemocen-
ském pojištění,

4. výkonu práce na základě dohody o práci ko-
nané mimo pracovní poměr zakládající účast
na nemocenském pojištění,“.

3. Za § 2a se vkládá nový § 2aa, který včetně
nadpisu zní:

„§ 2aa

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby
vykonávající práci na základě dohody o práci

konané mimo pracovní poměr

(1) Subjektem kompenzačního bonusu je také
osoba, která

a) vykonávala v rozhodném období práci na zá-
kladě dohody o práci konané mimo pracovní
poměr a v důsledku toho byla alespoň 4 kalen-
dářní měsíce účastna nemocenského pojištění
jako zaměstnanec a současně nevykonávala ji-
nou činnost, v jejímž důsledku by byla účastna
nemocenského pojištění jako zaměstnanec,

b) vedle výkonu práce na základě dohody o práci
konané mimo pracovní poměr nevykonává ji-
nou činnost, v jejímž důsledku je účastna nemo-
cenského pojištění jako zaměstnanec, s výjim-
kou činnosti, u níž vzniká účast na nemocen-
ském pojištění pouze z důvodů uvedených
v § 5 písm. a) bodech 12 a 13 zákona o nemo-
cenském pojištění.

(2) Rozhodným obdobím podle odstavce 1
písm. a) je období od 1. října 2019 do 31. břez-
na 2020.“.

4. V § 2b se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Dohodou o práci konané mimo pracovní
poměr se pro účely tohoto zákona rozumí dohoda
o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti
podle zákoníku práce.“.

5. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 3a

Předmět kompenzačního bonusu v případě osoby
vykonávající práci na základě dohody o práci

konané mimo pracovní poměr

(1) Předmětem kompenzačního bonusu je také
výkon práce na základě dohody o práci konané
mimo pracovní poměr zakládající účast na nemocen-
ském pojištění v kalendářním měsíci, v němž nastal
den, za který se poskytuje kompenzační bonus, po-
kud tato práce nemohla být zcela nebo zčásti vyko-
návána v obvyklém rozsahu z důvodů na straně

a) zaměstnavatele, které nastaly v důsledku ohro-
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žení zdraví nebo krizových opatření podle § 1,
a to zejména v důsledku
1. nutnosti uzavření či omezení provozu pro-

vozovny,

2. omezení poptávky po výrobcích, službách
nebo jiných výstupech nebo

3. omezení či ukončení dodávek nebo služeb
potřebných pro výkon činnosti, nebo

b) subjektu kompenzačního bonusu, které nastaly
v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových
opatření podle § 1, a to zejména v důsledku
1. jeho karantény nebo

2. péče o dítě nebo jiného člena domácnosti.

(2) Kompenzační bonus je započitatelným pří-
jmem pro stanovení nároku na dávky vyplácené po-
dle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zá-
kona upravujícího státní sociální podporu.

(3) Subjektu kompenzačního bonusu nevzniká
nárok na

a) podporu v nezaměstnanosti podle zákona upra-
vujícího zaměstnanost za kalendářní den, za
který obdržel kompenzační bonus,

b) kompenzační bonus za kalendářní den, za který
obdržel
1. podporu v nezaměstnanosti podle zákona

upravujícího zaměstnanost, nebo
2. kompenzační bonus podle § 2 nebo 2a.

(4) Subjektu kompenzačního bonusu může ná-
rok na kompenzační bonus vzniknout za kalendářní
den pouze jednou v případě, že vykonává činnost na
základě více než jedné dohody o práci konané mimo
pracovní poměr.

(5) Zaměstnavatelem podle odstavce 1 se ro-
zumí zaměstnavatel, se kterým měl subjekt kompen-
začního bonusu

a) v rozhodném období uzavřenu dohodu o práci
konané mimo pracovní poměr a který mu za
toto období zúčtoval započitatelný příjem
v částce zakládající účast na nemocenském po-
jištění a

b) ke dni 11. března 2020 uzavřenu dohodu o práci
konané mimo pracovní poměr.“.

6. V § 4 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Výše kompenzačního bonusu podle § 2aa

činí 350 Kč za každý kalendářní den bonusového
období.“.

7. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 7a

Žádost o kompenzační bonus v případě osoby
činné na základě dohody o práci
konané mimo pracovní poměr

(1) Žádost o kompenzační bonus podle § 2aa
obsahuje kromě náležitostí podle § 7 také

a) identifikaci zaměstnavatele, pokud na jeho
straně nastaly důvody podle § 3a odst. 1
písm. a),

b) kopii dohody o práci konané mimo pracovní
poměr podle § 2aa odst. 1 písm. a),

c) kopii mzdového listu zahrnujícího kalendářní
měsíce, kdy byl subjekt kompenzačního bonusu
účasten nemocenského pojištění na základě do-
hody o práci konané mimo pracovní poměr po-
dle písmene b) v rozhodném období podle § 2aa
odst. 2.

(2) Kopii mzdového listu podle odstavce 1
písm. c) lze nahradit potvrzením od zaměstnavatele
prokazujícím splnění podmínek podle § 2aa odst. 1
písm. a).“.

8. V § 9b odst. 1 se číslo „1 200“ nahrazuje
číslem „1 250“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Vznikl-li subjektu kompenzačního bonusu
nárok na kompenzační bonus podle zákona č. 159/
/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, běží lhůta pro podání žádosti
o kompenzační bonus znovu ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona a neskončí dříve než uplynutím
posledního dne třetího kalendářního měsíce následu-
jícího po nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Část jednorázového nenávratného příspěvku
ze státního rozpočtu podle § 9b odst. 1 zákona
č. 159/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, která nebyla Ministerstvem
financí poukázána kraji přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, poukáže Ministerstvo financí kraji
do 60 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
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Čl. III
Účinnost

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

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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332

ZÁKON

ze dne 22. července 2020

o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropské unie1) sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2021 (dále jen „sčítání“), a to

a) působnost správních orgánů v oblasti sčítání,

b) práva a povinnosti osob v souvislosti se sčítá-
ním,

c) přípravu sčítání, způsob získávání údajů a jejich
zpracování a

d) zpřístupnění výsledků sčítání.

§ 2

Účel sčítání

Účelem sčítání je vytvořit a zpřístupnit statistic-

ké informace za celé území České republiky o fyzic-
kých osobách, domácnostech, bytovém a domovním
fondu k rozhodnému okamžiku sčítání. Za tímto
účelem pro potřeby evropské statistiky podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
sčítání lidu, domů a bytů2) nebo pro potřeby národní
statistiky Český statistický úřad (dále jen „Úřad“)
vytváří statistické informace týkající se těchto tema-
tických okruhů:

a) za fyzické osoby

1. demografické charakteristiky reprezentované
věkem, pohlavím, rodinným stavem a počtem
živě narozených dětí,

2. charakteristiky geografického rozmístění re-
prezentované druhem a místem evidovaného
pobytu a místem obvyklého pobytu3),

3. charakteristiky krátkodobé a dlouhodobé
migrační mobility reprezentované státním
občanstvím, předchozími druhy a místy evi-
dovaného pobytu, předchozími místy ob-
vyklého pobytu a datem přistěhování do
České republiky,

4. kulturní charakteristiky reprezentované ná-
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1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 o statistice Společenství v oblasti
migrace a mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování statistik o zahraničních
pracovnících.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení
nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému
úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/
/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o evropské demografické
statistice.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvis-
losti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů).
Nařízení Komise (EU) 2017/712 ze dne 20. dubna 2017, kterým se zavádí referenční rok a program statistických
údajů a metadat pro sčítání lidu, domů a bytů stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008.

2) Čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008.
3) Čl. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008.



rodností, mateřským jazykem a náboženskou
vírou,

5. úroveň vzdělání,

6. ekonomické charakteristiky reprezentované
ekonomickou aktivitou, zaměstnáním, posta-
vením v zaměstnání a odvětvím ekonomické
činnosti,

7. charakteristiky dojížďky do zaměstnání
a škol reprezentované místem pracoviště
nebo školy, frekvencí a způsobem dojížďky,

b) za domácnosti

1. velikost a

2. typ a složení,

c) za byty a domy

1. obydlenost,

2. geografické rozmístění,

3. druh a stáří,

4. vlastnická struktura a právní důvod užívání,

5. technickoekonomické atributy a

6. kvalitativní charakteristiky bydlení.

§ 3

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) domem budova, která obsahuje prostory určené
k bydlení nebo ubytování,

b) bytem soubor místností, popřípadě jedna obyt-
ná místnost, které svým stavebně technickým
uspořádáním a vybavením splňují požadavky
na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání
určeny,

c) domácností skupina fyzických osob, nebo i je-
diná fyzická osoba, které bydlí v jednom bytě
nebo jiném obydlí, než je byt, s výjimkou fy-
zických osob podle písmene d),

d) osobou žijící mimo domácnost fyzická osoba,
která žije jako jednotlivec v zařízení nebo je
osobou bez přístřeší,

e) zařízením budova nebo její část, která obsahuje
převážně prostory k hromadnému ubytování
nebo je určena k poskytování lůžkové zdravotní
nebo sociální péče.

§ 4

Rozhodný okamžik

Rozhodným okamžikem, k němuž se zjišťují
údaje pro účely sčítání, je podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie, kterým se zavádí referenční
rok a program statistických údajů a metadat pro sčí-
tání lidu, domů a bytů4), půlnoc z pátku 26. března
2021 na sobotu 27. března 2021.

§ 5

Rozsah sčítání

(1) Sčítání podléhá s výjimkou osob podle od-
stavce 2

a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný
okamžik na území České republiky trvalý po-
byt5) nebo přechodný pobyt6) nad 90 dnů,

b) každá fyzická osoba, které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana7)
nebo dočasná ochrana8),

c) každá fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,

d) každý dům, i neobydlený, a

e) každý byt, i neobydlený.

(2) Sčítání nepodléhají

a) cizinci požívající diplomatické výsady a imunity,
jakož i byty ve vlastnictví jiných států, které se
nacházejí na území České republiky a slouží
k diplomatickým účelům a
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4) Čl. 3 nařízení Komise (EU) 2017/712.
5) § 10 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon

o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
§ 65, 87g a 87h zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů.



b) cizinci, kteří jsou v rozhodný okamžik na
území České republiky přítomni za účelem
krátkodobého pobytu do 90 dnů.

§ 6

Využití cenzového informačního systému

(1) Úřad zpracuje údaje ze sčítání v cenzovém
informačním systému vedeném podle § 12a zákona
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

(2) V cenzovém informačním systému pro
účely budoucích sčítání lidu, domů a bytů Úřad
uchová v pseudonymizované podobě

a) agendový identifikátor fyzické osoby,

b) místo obvyklého pobytu v rozhodný okamžik,

c) místo obvyklého pobytu v době narození a

d) nejvyšší ukončené vzdělání.

§ 7

Údaje přebírané z informačních systémů
veřejné správy

(1) Za účelem vytvoření statistických informací
týkajících se tematických okruhů uvedených v § 2
a po vyhodnocení potřebnosti údajů Úřad přebere
z informačních systémů veřejné správy, zejména

a) ze základního registru obyvatel, údaje v rozsahu
stanoveném v § 9a odst. 1 písm. a) zákona č. 89/
/1995 Sb., o státní statistické službě,

b) z informačního systému evidence obyvatel,
údaje v rozsahu stanoveném v § 9a odst. 1
písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statis-
tické službě, a

c) z informačního systému cizinců, údaje v rozsahu
stanoveném v § 9a odst. 1 písm. c) zákona č. 89/
/1995 Sb., o státní statistické službě.

(2) Správce informačního systému veřejné
správy je povinen předávat Úřadu údaje z informač-
ního systému veřejné správy a poskytnout mu ne-
zbytnou součinnost pro jejich vstupní zpracování
a interpretaci.

(3) Úřad je oprávněn využít veřejné údaje z ka-
tastru nemovitostí za účelem vytvoření seznamu
bytů a seznam bytů zpřístupnit fyzické osobě při
zakládání elektronického sčítacího formuláře za úče-
lem určení bytu v rámci domu a sčítacímu komisaři
pro zajištění terénního došetření.

(4) Úřad je oprávněn přebírat údaje podle od-
stavce 1 do 31. července 2021.

§ 8

Údaje zjišťované prostřednictvím
sčítacích formulářů

Prostřednictvím sčítacích formulářů Úřad zjiš-
ťuje pouze ty údaje, které nejsou uvedeny v infor-
mačních systémech veřejné správy za všechny osoby
a byty podléhající sčítání, a údaje sloužící k jejich
identifikaci, a to údaje

a) o fyzických osobách

1. místo sečtení,

2. jméno, popřípadě jména, a příjmení,

3. druh a číslo elektronicky čitelného dokladu,
datum narození a pohlaví, nebo rodné číslo,

4. místo obvyklého pobytu v rozhodný oka-
mžik,

5. místo obvyklého pobytu 1 rok před sčítáním,

6. místo obvyklého pobytu v době narození,

7. národnost,

8. mateřský jazyk,

9. náboženská víra,

10. nejvyšší ukončené vzdělání,

11. počet živě narozených dětí,

12. ekonomická aktivita,

13. zaměstnání,

14. odvětví ekonomické činnosti,

15. místo pracoviště nebo školy,

16. frekvence dojížďky do zaměstnání nebo
školy a

17. dopravní prostředek využívaný k cestě do
zaměstnání nebo školy,

b) o bytech, bydlení a domácnostech

1. číslo nebo jiné určení bytu,

2. způsob bydlení,

3. obydlenost bytu,

4. právní důvod užívání bytu,

5. velikost bytu, a to podlahová plocha a počet
místností,

6. poloha bytu v domě,

7. připojení na plyn,

8. připojení na vodovod,
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9. způsob vytápění,

10. energie používaná k vytápění a

11. složení domácnosti, a to seznam osob v bytě
a vztahy mezi nimi.

§ 9

Ochrana statistické důvěrnosti

(1) Podle přímo použitelných předpisů Evrop-
ské unie o evropské statistice9) a o ochraně osobních
údajů10) Úřad zajistí výmaz nebo zničení osobních
údajů, s výjimkou údajů uvedených v § 6 odst. 2,
jakmile pomine účel, pro který byly zpracovány, nej-
později však do 2 let od rozhodného okamžiku.

(2) Anonymizované údaje ze sčítacích formu-
lářů předá Úřad v elektronické podobě k trvalému
uložení do Národního archivu.

§ 10

Povinnost mlčenlivosti

(1) Sčítací komisař, fyzická osoba zajišťující
sběr nebo zpracování údajů ze sčítání nebo fyzická
osoba, která se s údaji ze sčítání seznámí, je povinna
zachovávat mlčenlivost o všech údajích ze sčítání
a podmínkách jejich zpracovávání, stejně tak jako
o jiných skutečnostech, se kterými se seznámila
v souvislosti se sčítáním.

(2) Fyzická osoba zajišťující sběr nebo zpraco-
vání údajů ze sčítání skládá slib v tomto znění: „Sli-
buji na svou čest a svědomí, že nezveřejním, nikomu
nesdělím ani neumožním seznámit se s údaji ani s ji-
nými skutečnostmi, se kterými se seznámím v souvis-
losti se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2021.“ Slib
mlčenlivosti se skládá do rukou předsedy Úřadu
nebo osoby jím pověřené.

(3) Slib je složen, jestliže po jeho přečtení pro-
hlásí ten, kdo slib skládá: „Tak slibuji.“ a podepíše se
na záznamu o složení slibu. V písemném záznamu
o složení slibu musí být uvedeno datum a místo slo-
žení slibu, jméno, popřípadě jména, a příjmení a da-
tum narození toho, kdo slib skládá, a jméno, popří-
padě jména, a příjmení a funkce toho, kdo slib při-
jímá.

(4) Fyzickou osobu vázanou povinností zacho-
vávat mlčenlivost může této povinnosti zprostit ten,
jehož se chráněná skutečnost týká.

§ 11

Povinnosti fyzických a právnických osob

(1) Plně svéprávná fyzická osoba podléhající
sčítání je povinna poskytnout údaje podle § 8
písm. a) bodů 1 až 6, 8, 10 až 17 a jako člen domác-
nosti také údaje podle § 8 písm. b).

(2) Za fyzickou osobu podléhající sčítání, která
není plně svéprávná, poskytne údaje podle od-
stavce 1 její zákonný zástupce, opatrovník nebo jiná
osoba oprávněná za ni jednat podle občanského zá-
koníku.

(3) Fyzická osoba uvedená v odstavcích 1 a 2
(dále jen „povinná osoba“) splní povinnost poskyt-
nout údaje podle odstavců 1 a 2 přesným a úplným
zápisem těchto údajů do sčítacího formuláře a jeho
odevzdáním způsobem a v termínech uvedených
v § 17 nebo 18.

(4) Fyzická osoba, které je zpřístupněn sčítací
formulář v elektronické podobě, je povinna umožnit
sdílení přístupu k tomuto sčítacímu formuláři ostat-
ním členům domácnosti, aby mohli splnit svou po-
vinnost podle odstavce 1 nebo 2.

(5) Fyzická osoba, která převezme při terénním
došetření sčítací formulář v listinné podobě, je
povinna jej předat ostatním členům domácnosti,
aby mohli splnit svou povinnost podle odstavce 1
nebo 2, pokud tak již neučinili jiným způsobem.

(6) Vlastník domu je povinen umožnit sčíta-
címu komisaři přístup k jednotlivým bytům v domě
za účelem řádného plnění jeho povinností podle § 21
písm. d). Dále je povinen sčítacímu komisaři sdělit
údaje o čísle, nebo jiném určení bytu a jeho poloze
za každý neobydlený byt v obydleném domě.

(7) Vlastník zařízení, které netvoří samostatný
sčítací obvod, je povinen provést distribuci prázd-
ných a sběr vyplněných sčítacích formulářů od jed-
notlivých bydlících nebo ubytovaných osob, a předat
je sčítacímu komisaři.
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(8) Vlastník zařízení, které tvoří samostatný
sčítací obvod, je povinen umožnit sčítacímu komisaři
provedení sčítání v tomto zařízení.

§ 12

Úřad

(1) Úřad organizuje, řídí, koordinuje a zabezpe-
čuje přípravu sčítání, jeho provedení, zpracování
a zveřejnění jeho výsledků.

(2) Úřad může pověřit

a) držitele poštovní licence, který má povinnost
zajišťovat a poskytovat všechny základní služby
podle zákona upravujícího poštovní služby
(dále jen „držitel poštovní licence“), zajištěním
některých úkolů v oblasti terénního došetření
a činností s tím souvisejících a

b) právnickou osobu založenou státem za účelem
poskytování jednotných a standardizovaných
služeb informační a komunikační technologie
veřejné správě (dále jen „poskytovatel sdílených
služeb“) zajištěním některých úkolů v oblasti
online sčítání a činností s tím souvisejících.

(3) Pro splnění úkolů podle odstavce 1 Úřad

a) zajišťuje podmínky a prostředí pro realizaci
online sčítání,

b) vymezuje sčítací obvody podle § 19,

c) zajišťuje přípravu sčítacích formulářů,

d) zajišťuje nábor a školení sčítacích komisařů pro
samostatné sčítací obvody a metodické školení
sčítacích komisařů pro standardní a rezortní sčí-
tací obvody,

e) zajišťuje provedení sčítání v samostatných sčíta-
cích obvodech a

f) zajišťuje informovanost veřejnosti za účelem
řádného průběhu sčítání.

§ 13

Ministerstva

(1) Ministerstvo vnitra

a) zajišťuje sčítání u hromadně ubytovaných pří-
slušníků a občanských zaměstnanců Policie
České republiky, včetně příslušníků a občan-
ských zaměstnanců Policie České republiky pů-
sobících v zahraničí a

b) zajišťuje sčítání u hromadně ubytovaných pří-
slušníků Bezpečnostní informační služby.

(2) Ministerstvo spravedlnosti zajišťuje sčítání
v zařízeních Vězeňské služby České republiky
a u hromadně ubytovaných příslušníků a občanských
zaměstnanců Vězeňské služby České republiky.

(3) Ministerstvo obrany zajišťuje sčítání u hro-
madně ubytovaných příslušníků Armády České re-
publiky, včetně jednotek působících v zahraničí.

(4) Ministerstvo zahraničních věcí zajišťuje sčí-
tání osob, které mají trvalý pobyt v České republice
a v rozhodném okamžiku pracují na zastupitelských
úřadech České republiky, včetně jejich rodinných
příslušníků žijících s nimi v zahraničí ve společné
domácnosti.

§ 14

Obecní úřady

(1) Obecní úřad ve spolupráci s Úřadem za-
jišťuje
a) zápis chybějících a ověření či opravu nekonzis-

tentních referenčních údajů v Registru územní
identifikace, adres a nemovitostí za stavební ob-
jekty a adresní místa,

b) informovanost obyvatel o významu, termínu,
způsobu provedení sčítání a jeho organizaci
tím, že zveřejňuje
1. oznámení Úřadu o sčítání,
2. seznam standardních sčítacích obvodů v obci,

včetně jejich vymezení, jména a příjmení
a čísla průkazu příslušných sčítacích komi-
sařů,

3. aktualizovaná jména a příjmení a čísla prů-
kazu příslušných sčítacích komisařů a

4. adresu a kontaktní údaje kontaktních míst
Úřadu a držitele poštovní licence (dále jen
„kontaktní místo“).

(2) Obecní úřad s působností obecného staveb-
ního úřadu poskytuje Úřadu součinnost při územní
přípravě sčítání, zejména zapíše chybějící a ověří,
popřípadě opraví, nekonzistentní technickoekono-
mické atributy stavebních objektů na základě do-
stupné dokumentace stavby.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
poskytuje Úřadu součinnost při harmonizaci hranic
a popisu základních sídelních jednotek.
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(4) Zveřejnění informací podle odstavce 1
písm. b) se uskutečňuje způsobem v místě obvyk-
lým, a to

a) v případě informací podle bodů 1, 2 a 4 nejpoz-
ději 14 kalendářních dní před rozhodným
okamžikem a

b) v případě informací podle bodu 3 neprodleně
po oznámení změny.

(5) Úkoly a působnost stanovené obecnímu
úřadu v odstavci 1 vykonávají v hlavním městě Praze
úřady městských částí a v územně členěných statu-
tárních městech úřady městských částí nebo měst-
ských obvodů územně členěných statutárních měst.

§ 15

Povinnosti jiných subjektů

Držitel poštovní licence a poskytovatel sdíle-
ných služeb, jakož i jejich zaměstnanci a osoby v ob-
dobném poměru zajišťující sběr nebo zpracování
údajů ze sčítání, jsou povinni zajistit ochranu vy-
plněných sčítacích formulářů a údajů v nich zazna-
menaných a dále zpracovávaných před jejich odcize-
ním, ztrátou, poškozením, zničením nebo jiným
zneužitím.

§ 16

Sčítací formuláře

(1) Sčítacími formuláři jsou sčítací formulář pro
domácnost a sčítací formulář pro osobu.

(2) Sčítací formulářmá listinnou a elektronickou
podobu. Vzor sčítacího formuláře v listinné podobě
stanoví Úřad vyhláškou.

§ 17

Online sčítání

(1) Povinná osoba poskytne údaje podle § 11
odst. 1 jejich zápisem do sčítacího formuláře v elek-
tronické podobě ve lhůtě od 27. března 2021 do
9. dubna 2021. Úřad je oprávněn ve výjimečných
odůvodněných případech tuto lhůtu prodloužit
oznámením zveřejněným na úřední desce Úřadu
a v hromadném sdělovacím prostředku, nejpozději
do konce lhůty pro terénní došetření podle § 18
odst. 4 nebo do konce lhůty prodloužené podle
§ 18 odst. 6.

(2) Sčítací formulář v elektronické podobě je

zpřístupněn na základě ověření existence identifikač-
ních údajů fyzické osoby podléhající sčítání nebo
osobě s totožností ověřenou podle zákona o elektro-
nické identifikaci nebo jiného právního předpisu
umožňujícího elektronickou identifikaci a ověření
existence adresy místa obvyklého pobytu.

(3) Formu přístupu ke sčítacímu formuláři
v elektronické podobě a specifikaci způsobu proka-
zování oprávnění ke zpřístupnění sčítacího formu-
láře v elektronické podobě stanoví Úřad vyhláškou.

(4) Povinná osoba, které nebude sčítací formu-
lář v elektronické podobě zpřístupněn podle od-
stavce 2 nebo která nesplní povinnost podle od-
stavce 1, poskytne údaje během terénního došetření
podle § 18.

§ 18

Terénní došetření

(1) Sčítací komisař předá členu domácnosti,
osobě žijící mimo domácnost, popřípadě vlastníku
zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, sčí-
tací formulář v listinné podobě v předem oznáme-
ném termínu nejpozději do 26. dubna 2021, o němž
jej informuje vhozením písemnosti do domovní nebo
jiné adresátem užívané schránky, popřípadě jiným
vhodným způsobem.

(2) Nepodaří-li se předat sčítací formulář podle
odstavce 1, povinná osoba si jej vyzvedne na kon-
taktním místě nebo jej získá jiným, Úřadem zveřej-
něným, způsobem.

(3) Sčítací komisař nebo kontaktní místo
poskytne povinné osobě na její žádost vysvětlení.
Povinné osobě, která není schopna vyplnit sčítací
formulář sama, poskytne sčítací komisař nebo kon-
taktní místo na její žádost pomoc s vyplněním.

(4) Člen domácnosti, osoba žijící mimo domác-
nost nebo vlastník zařízení, které netvoří samostatný
sčítací obvod, odevzdá vyplněný sčítací formulář sčí-
tacímu komisaři v předem dohodnutém termínu
nebo jej doručí na kontaktní místo, nejpozději do
11. května 2021. Sčítací komisař nebo kontaktní
místo při přebírání sčítacího formuláře v listinné po-
době ověří, zda jsou v něm vyplněny všechny poža-
dované údaje. Sčítací komisař nebo kontaktní místo
jsou povinni vydat na žádost osoby, která jim pře-
dala vyplněný sčítací formulář, písemné potvrzení
o jeho odevzdání.
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(5) Sčítací komisař předá vyplněné sčítací for-
muláře Úřadu, ministerstvu uvedenému v § 13 nebo
držiteli poštovní licence, a to podle toho, kdo jej
jmenoval.

(6) Úřad je oprávněn ve výjimečných odůvod-
něných případech lhůtu podle odstavců 1 a 4 pro-
dloužit oznámením zveřejněným na úřední desce
Úřadu a v hromadném sdělovacím prostředku, nej-
výše o 30 kalendářních dnů.

§ 19

Vymezení sčítacích obvodů

(1) Sčítání se provede podle vymezených sčíta-
cích obvodů.

(2) Sčítacím obvodem je

a) standardní sčítací obvod,

b) samostatný sčítací obvod a

c) rezortní sčítací obvod.

(3) Standardním sčítacím obvodem je územní
jednotka pro přípravu a provedení sčítání.

(4) Samostatným sčítacím obvodem je zaříze-
ní vyčleněné Úřadem ze standardního sčítacího ob-
vodu.

(5) Rezortním sčítacím obvodem je budova
nebo více budov vyčleněných Úřadem ze standard-
ního sčítacího obvodu na základě údajů sdělených
ministerstvem uvedeným v § 13.

(6) Seznam standardních sčítacích obvodů,
včetně jejich vymezení a jména, popřípadě jmen,
a příjmení sčítacích komisařů, zveřejní Úřad způ-
sobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději
20 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem.
Dozví-li se Úřad o změně údajů zapsaných v se-
znamu standardních sčítacích obvodů, bez zbyteč-
ného odkladu tento seznam aktualizuje.

§ 20

Sčítací komisař

(1) Sčítací komisař je fyzická osoba, která za-
jišťuje sběr údajů a další činnosti stanovené Úřadem.

(2) Sčítacím komisařem může být fyzická oso-
ba, která

a) je státním občanem České republiky, občanem

jiného členského státu Evropské unie nebo ob-
čanem státu, který je smluvním státem Dohody
o Evropském hospodářském prostoru,

b) je plně svéprávná,

c) dosáhla věku nejméně 18 let,

d) je bezúhonná a

e) má dostatečnou znalost českého jazyka a menši-
nového jazyka, pokud je znalost menšinového
jazyka pro provedení sčítání v jemu přiděleném
sčítacím obvodu nezbytná.

(3) Za bezúhonnou se nepovažuje osoba, která
byla pravomocně odsouzena pro trestný čin, pokud
se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bez-
úhonnost se osvědčuje výpisem z Rejstříku trestů,
který nesmí být starší než 3 měsíce. Fyzická osoba,
která není státním občanem České republiky, osvěd-
čuje splnění předpokladu bezúhonnosti též obdob-
ným dokladem osvědčujícím bezúhonnost, který ne-
smí být starší než 3 měsíce, vydaným státem, jehož je
žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž ža-
datel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po
dobu delší než 6 měsíců, a doloženým úředním pře-
kladem do českého jazyka; pokud takový doklad do-
movský stát nevydává, doloží se bezúhonnost pí-
semným čestným prohlášením. Fyzická osoba, která
je nebo byla státním občanem jiného členského státu
Evropské unie nebo má nebo měla adresu bydliště
v jiném členském státě Evropské unie, může místo
výpisu z evidence obdobné Rejstříku trestů doložit
bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou
obsahující informace o jejích pravomocných odsou-
zeních za trestné činy a o navazujících údajích
o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto
státu.

(4) Sčítacího komisaře jmenuje a odvolává

a) pro samostatný sčítací obvod předseda Úřadu
nebo osoba, kterou k tomu pověřil,

b) pro rezortní sčítací obvod příslušný ministr
nebo osoba, kterou k tomu pověřil, a

c) pro standardní sčítací obvod osoba oprávněná
jednat za držitele poštovní licence.

(5) Funkce sčítacího komisaře zaniká

a) splněním povinnosti podle § 21 písm. d),

b) ukončením pracovněprávního vztahu, jehož ob-
sahem je výkon funkce sčítacího komisaře,

Sbírka zákonů č. 332 / 2020Částka 134 Strana 3403



c) přestal-li splňovat některou z podmínek pro
jmenování,

d) prohlášením sčítacího komisaře o ukončení vý-
konu funkce oznámeným tomu, kdo jej jmeno-
val,

e) odvoláním z funkce, nebo

f) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého.

(6) Sčítacího komisaře lze z funkce odvolat, ne-
vykonává-li řádně své povinnosti podle tohoto zá-
kona, nebo se dopustil jednání neslučitelného s posta-
vením sčítacího komisaře. Za neslučitelné s postave-
ním sčítacího komisaře se považuje takové chování
nebo jednání, kterým sčítací komisař ohrožuje dů-
věru v odbornost jeho postupu nebo v průběh sčí-
tání.

§ 21

Povinnosti sčítacího komisaře

Sčítací komisař je povinen

a) složit slib mlčenlivosti,

b) absolvovat školení související s provedením sčí-
tání,

c) prokázat se při výkonu své funkce průkazem
sčítacího komisaře a, požádá-li o to povinná
osoba, též občanským průkazem nebo cestov-
ním dokladem,

d) řádně a včas provést sčítání ve sčítacím obvodu,
který je mu přidělen, zejména v rámci infor-
mační pochůzky ověřit evidovaný obsah sčíta-
cího obvodu se skutečným stavem, provést dis-
tribuci informačních letáků k online sčítání
a provést terénní došetření,

e) přijmout veškerá opatření, aby vyplněné sčítací
formuláře a údaje v nich zaznamenané nebyly
odcizeny, ztraceny, poškozeny, zničeny nebo
jinak zneužity,

f) informovat neprodleně osobu, která ho jmeno-
vala do funkce sčítacího komisaře, o nemožnosti
vykonávat dále tuto funkci a

g) neprodleně po zániku funkce sčítacího komisaře
odevzdat průkaz sčítacího komisaře, sčítací for-
muláře a jiné dokumenty a vybavení, které pro
výkon funkce sčítacího komisaře převzal,
Úřadu, ministerstvu podle § 13 nebo držiteli
poštovní licence, a to podle toho, kdo jej jme-
noval.

§ 22

Průkaz sčítacího komisaře

(1) Průkaz sčítacího komisaře vydá sčítacímu
komisaři Úřad, ministerstvo podle § 13 nebo držitel
poštovní licence, a to podle toho, kdo jej jmenoval.

(2) Vzor průkazu sčítacího komisaře stanoví
Úřad vyhláškou.

§ 23

Zpřístupnění výsledků sčítání

Úřad zpřístupní výsledky sčítání v souladu
s § 18 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě. Výsledky sčítání jsou dostupné na interne-
tových stránkách Úřadu ve formě otevřených dat.
Otevřenými daty se pro účely tohoto zákona rozumí
informace zveřejňované způsobem umožňujícím
dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném
formátu, jejichž způsob ani účel následného využití
není omezen a které jsou evidovány v národním ka-
talogu otevřených dat.

§ 24

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) se neoprávněně vydává za sčítacího komisaře
nebo jinou osobu zajišťující sběr nebo zpraco-
vání údajů ze sčítání,

b) využije údaje ze sčítání v rozporu s tímto zá-
konem v úmyslu získat tím pro sebe nebo ji-
ného prospěch,

c) jako osoba zajišťující sběr nebo zpracování
údajů ze sčítání nebo osoba, která se s údaji ze
sčítání seznámí, poruší povinnost zachovávat
mlčenlivost podle § 10, nebo

d) jako osoba zajišťující sběr nebo zpracování
údajů ze sčítání nezajistí ochranu vyplněných
sčítacích formulářů a údajů v nich zaznamena-
ných před jejich odcizením, ztrátou, poškoze-
ním, zničením nebo jiným zneužitím.

(2) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že

a) neposkytne údaje podle § 11 odst. 1,

b) neposkytne údaje podle § 11 odst. 2, nebo

c) poskytne údaje v rozporu s § 11 odst. 3.

(3) Vlastník domu se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 11 odst. 6 neumožní sčítacímu komi-
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saři přístup k jednotlivým bytům v domě anebo mu
odmítne sdělit údaje o bytu nebo jeho poloze.

(4) Vlastník zařízení, které netvoří samostatný
sčítací obvod, se dopustí přestupku tím, že v rozporu
s § 11 odst. 7 neprovede distribuci prázdných sčíta-
cích formulářů nebo sběr vyplněných sčítacích for-
mulářů anebo sebrané sčítací formuláře nepředá sčí-
tacímu komisaři.

(5) Vlastník zařízení, které tvoří samostatný
sčítací obvod, se dopustí přestupku tím, že v rozporu
s § 11 odst. 8 neumožní sčítacímu komisaři prove-
dení sčítání v tomto zařízení.

(6) Sčítací komisař se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 21 písm. e) nezajistí ochranu vy-
plněných sčítacích formulářů a údajů v nich za-
znamenaných před jejich odcizením, ztrátou,
poškozením, zničením nebo jiným zneužitím,

b) využije údaje ze sčítání v rozporu s tímto zá-
konem v úmyslu získat tím pro sebe nebo ji-
ného prospěch, nebo

c) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle
§ 10.

(7) Držitel poštovní licence nebo poskytova-
tel sdílených služeb se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 15 nezajistí ochranu vyplněných sčí-
tacích formulářů a údajů v nich zaznamenaných
a dále zpracovávaných před jejich odcizením, ztrá-
tou, poškozením, zničením nebo jiným zneužitím.

(8) Za přestupek podle odstavců 2 až 5 lze ulo-
žit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek podle od-
stavce 1 nebo 6 pokutu do 100 000 Kč a za přestupek
podle odstavce 7 pokutu do 500 000 Kč.

(9) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b)
nebo odstavce 6 písm. b) lze uložit pokutu do
500 000 Kč.

§ 25

Příslušnost k projednávání přestupků

Přestupky podle tohoto zákona projednává
obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním
městě Praze úřady městských částí hlavního města
Prahy.

§ 26

Přenesená působnost

Působnost stanovená obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, obecnímu úřadu s působ-
ností obecného stavebního úřadu, Magistrátu hlav-
ního města Prahy, úřadu městské části v hlavním
městě Praze, magistrátu územně členěného statutár-
ního města, úřadu městské části nebo městského
obvodu územně členěného statutárního města a obec-
nímu úřadu podle tohoto zákona je výkonem přene-
sené působnosti.

§ 27

Výdaje na sčítání

(1) K financování výdajů souvisejících se sčítá-
ním budou Úřadu a ústředním správním úřadům ze
státního rozpočtu podle jiného právního předpisu11)
převedeny finanční prostředky z kapitoly Všeobecná
pokladní správa na základě žádosti o rozpočtové
opatření.

(2) K financování výdajů souvisejících se sčítá-
ním budou obcím, hlavnímuměstu Praze a městským
částem hlavního města Prahy ze státního rozpočtu
podle jiného právního předpisu11) poskytnuty úče-
lové dotace. Ustanovení § 14j zákona č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
zákona č. 367/2017 Sb., se nepoužije.

§ 28

Zmocnění k vydání
prováděcího právního předpisu

Úřad stanoví vyhláškou

a) vzor sčítacího formuláře v listinné podobě po-
dle § 16 odst. 2,

b) formu přístupu ke sčítacímu formuláři v elektro-
nické podobě a specifikaci způsobu prokazo-
vání oprávnění ke zpřístupnění sčítacího formu-
láře v elektronické podobě podle § 17 odst. 3 a

c) vzor průkazu sčítacího komisaře podle § 22
odst. 2.

Sbírka zákonů č. 332 / 2020Částka 134 Strana 3405

11) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů.



§ 29

Povinnost správce základního registru obyvatel

Správce základního registru obyvatel předá
údaje podle § 7 odst. 1 písm. a) do cenzového infor-
mačního systému do jednoho měsíce ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona pouze v elektronické podo-
bě přímým zápisem a ve struktuře podle datového
rozhraní, které odpovídá poskytujícímu informač-
nímu systému veřejné správy.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o státní statistické službě

§ 30

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000
Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb.,
zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zá-
kona č. 81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona
č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona
č. 245/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona
č. 154/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 466/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění
takto:

1. V § 9 odst. 2 písm. a) se slova „v daňovém
řízení“ nahrazují slovy „při správě daní“, za slovo
„přiznání“ se vkládají slova „nebo vyúčtování“
a na konci textu písmene se doplňují slova „a pro
potřeby sčítání lidu, domů a bytů; poskytnutí infor-
mací podle tohoto ustanovení není porušením
mlčenlivosti podle daňového řádu“.

2. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně
nadpisu a poznámek pod čarou č. 15 a 16 zní:

„§ 12a

Cenzový informační systém

(1) Pro účely tohoto zákona a splnění povin-
ností stanovených přímo použitelnými předpisy
Evropské unie v oblasti migrace a mezinárodní
ochrany, evropské demografické statistiky, sčítání
lidu, domů a bytů15) se zřizuje cenzový informační
systém jako informační systém veřejné správy16).

(2) Správu tohoto neveřejného informačního
systému veřejné správy zajišťuje Český statistický
úřad.

(3) Při zřízení cenzového informačního systé-
mu Ministerstvo vnitra zajistí prostřednictvím služeb
základních registrů převod agendového identifiká-
toru fyzické osoby na agendový identifikátor fyzické
osoby Českého statistického úřadu.

(4) Ministerstvo vnitra poskytuje Českému sta-
tistickému úřadu agendový identifikátor nově zalo-
žených fyzických osob v základním registru obyva-
tel prostřednictvím k tomu určených služeb.

15) Čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 862/2007.
Čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1260/2013.
Čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 763/2008.

16) § 2 písm. f) zákona č. 111/2009 Sb., o základních regis-
trech, ve znění zákona č. 192/2016 Sb.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 31

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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333

ZÁKON

ze dne 22. července 2020,

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna trestního zákoníku

Čl. I

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

1. V § 34 odst. 1 písm. a) se slovo „dvacet“ na-
hrazuje slovem „třicet“.

2. V § 39 odst. 1 se za slova „následky činu“
vkládají slova „ ; přihlédne též k jeho postoji k trest-
nému činu v trestním řízení, zda sjednal dohodu
o vině a trestu, prohlásil svou vinu nebo označil roz-
hodné skutečnosti za nesporné“.

3. V § 39 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Pokud soud neukládá souhrnný trest nebo
společný trest za pokračování v trestném činu, při
stanovení druhu trestu a jeho výměry přihlédne též

k druhu a výměře trestů, které byly pachateli ulo-
ženy za jinou jeho trestnou činnost a dosud nebyly
vykonány, tak, aby vzhledem k povaze a závažnosti
trestného činu a osobě pachatele nebyl uložen ta-
kový trest, který by spolu s dosud nevykonanými
tresty vedl k nepřiměřenému postihu pachatele.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako od-
stavce 5 až 8.

4. V § 39 se na konci odstavce 8 doplňuje věta
„Soud zejména zváží uložení peněžitého trestu (§ 67
až 69).“.

5. V § 40 odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje čís-
lem „4“.

6. V § 41 se za písmeno k) vkládá nové písme-
no l), které zní:

„l) se k trestnému činu doznal,“.

Dosavadní písmena l) až o) se označují jako písme-
na m) až p).

7. V § 58 odstavec 2 zní:

„(2) Má-li soud za to, že vzhledem k poměrům
pachatele a povaze jím spáchané trestné činnosti lze
dosáhnout jeho nápravy i trestem kratšího trvání,
může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici
trestní sazby též tehdy, pokud odsuzuje pachatele,
který

a) napomohl zabránit trestnému činu, jenž jiný
připravoval nebo se o něj pokusil, nebo

b) prohlásil svoji vinu.“.

8. V § 58 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Lze-li mít za to, že vzhledem k poměrům
pachatele a povaze jím spáchané trestné činnosti lze
dosáhnout jeho nápravy i trestem kratšího trvání,
může být trest odnětí svobody uložen pod dolní
hranicí trestní sazby též tehdy, je-li ukládán rozsud-
kem, kterým se schvaluje dohoda o vině a trestu.“.

Sbírka zákonů č. 333 / 2020Částka 134 Strana 3407



Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako od-
stavce 4 až 7.

9. V § 58 odst. 4 úvodní části ustanovení se
slova „a 2“ nahrazují slovy „až 3“.

10. V § 58 odst. 5 až 7 se číslo „3“ nahrazuje
číslem „4“.

11. V § 65 odstavec 2 zní:

„(2) Jestliže pachatel v době od odsouzení do
skončení výkonu trestu obecně prospěšných prací
nevede řádný život, vyhýbá se nástupu výkonu tres-
tu, bez závažného důvodu poruší sjednané pod-
mínky výkonu trestu obecně prospěšných prací, ji-
nak maří výkon tohoto trestu nebo zaviněně tento
trest ve stanovené době nevykonává, může soud pře-
měnit, a to i během doby stanovené pro jeho výkon,
trest obecně prospěšných prací nebo jeho zbytek
v trest odnětí svobody a rozhodnout zároveň o způ-
sobu jeho výkonu; přitom každá i jen započatá ho-
dina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací
se počítá za jeden den odnětí svobody.“.

12. V § 68 odst. 3 se za větu první vkládá věta
„Dvojnásobek počtu denních sazeb nesmí však ani
spolu s uloženým trestem odnětí svobody přesaho-
vat horní hranici trestní sazby trestu odnětí svo-
body.“.

13. V § 68 odst. 5 větě druhé se slova „Nelze-li
od pachatele podle jeho osobních a majetkových po-
měrů očekávat, že peněžitý trest ihned zaplatí,
může“ nahrazují slovy „Se zřetelem k osobním a ma-
jetkovým poměrům pachatele může soud“.

14. V § 68 se odstavec 7 zrušuje.

15. § 69 včetně nadpisu zní:

„§ 69

Výkon peněžitého trestu

(1) Zaplacené částky peněžitého trestu připadají
státu.

(2) Jestliže pachatel nezaplatí peněžitý trest na
výzvu soudu nebo do uplynutí doby, na kterou byl
výkon trestu odložen anebo na kterou byly povo-
leny splátky, a pokud je zřejmé, že by vymáhání
peněžitého trestu mohlo být zmařeno nebo by bylo
bezvýsledné, přemění soud peněžitý trest nebo jeho
zbytek v trest odnětí svobody a rozhodne zároveň
o způsobu jeho výkonu; přitom každá zcela nezapla-

cená částka odpovídající jedné denní sazbě se počítá
za dva dny odnětí svobody.

(3) Na pachatele, kterému byl uložen peněžitý
trest za jiný trestný čin než zvlášť závažný zločin, se
hledí, jako by nebyl odsouzen, jakmile byl trest vy-
konán nebo bylo od výkonu trestu nebo jeho zbytku
pravomocně upuštěno.“.

16. V § 88 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) odsouzený, jenž nebyl odsouzen za zvlášť zá-
važný zločin,

1. kterým byla nebo měla být způsobena smrt,
nejde-li o trestný čin zabití podle § 141
odst. 1,

2. kterým byla nebo měla být způsobena těžká
újma na zdraví,

3. jehož znakem je spáchání na těhotné ženě
nebo na dítěti,

4. který spáchal jako člen organizované sku-
piny, ve spojení s organizovanou skupinou
nebo ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, nebo zvlášť závažný zločin účasti
na organizované zločinecké skupině (§ 361),

5. který spáchal v úmyslu umožnit nebo usnad-
nit spáchání teroristického trestného činu,
trestného činu účasti na teroristické skupině
(§ 312a), financování terorismu (§ 312d),
podpory a propagace terorismu podle
§ 312e odst. 3 nebo vyhrožování teroristic-
kým trestným činem (§ 312f), nebo

6. který je uveden v hlavě třetí, sedmé, deváté,
dvanácté a třinácté zvláštní části tohoto zá-
kona nebo v odstavci 4,

a který dosud nebyl ve výkonu trestu odnětí
svobody, vykonal alespoň třetinu uloženého
nebo podle rozhodnutí prezidenta České re-
publiky zmírněného trestu odnětí svobody.“.

17. V § 99 odst. 5 se slova „či jinak projevil
negativní postoj k ochrannému léčení“ zrušují.

18. V § 105 odst. 1 písm. e) se slova „úmyslný
trestný čin“ nahrazují slovy „zvlášť závažný zločin“.

19. V § 138 odstavec 1 zní:

„(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) škodou nikoli nepatrnou škoda dosahující
částky nejméně 10 000 Kč,
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b) škodou nikoli malou škoda dosahující částky
nejméně 50 000 Kč,

c) větší škodou škoda dosahující částky nejméně
100 000 Kč,

d) značnou škodou škoda dosahující částky nej-
méně 1 000 000 Kč a

e) škodou velkého rozsahu škoda dosahující
částky nejméně 10 000 000 Kč.“.

20. Za § 217 se vkládá nový § 217a, který
včetně nadpisu zní:

„§ 217a

Společné ustanovení

Za trestnou činnost spáchanou v cizině se pro
účely § 216 a 217 považuje čin spáchaný v cizině,
který naplňuje znaky trestného činu podle zákona
České republiky, bez ohledu na to, zda je trestný
i podle zákona státu, na jehož území byl spáchán.“.

21. V § 250 odst. 1 písm. a) se za slovo „ná-
strojů“ vkládají slova „nebo s nimi souvisejících ko-
modit obchodovaných na organizovaném trhu se
zbožím anebo výpočet sazeb, indexů nebo kvantita-
tivně vyjádřených ukazatelů určujících pro cenu
nebo kurz takových investičních nástrojů“.

22. V § 250 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) uskuteční obchod, zadá pokyn nebo se dopustí
jiného jednání, které je způsobilé vyvolat ne-
správnou představu o nabídce, poptávce, ceně
nebo kurzu takového investičního nástroje nebo
s ním souvisejících komodit obchodovaných na
organizovaném trhu se zbožím anebo o hodnotě
sazby, indexu nebo kvantitativně vyjádřeného
ukazatele určujícího pro cenu nebo kurz tako-
vých investičních nástrojů,“.

23. V poznámce pod čarou č. 1 se na samo-
statný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října
2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní
peněz.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

V řízeních zahájených přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona se pro účely stanovení věcné
příslušnosti použije § 138 odst. 1 zákona č. 40/

/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna trestního řádu

Čl. III

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

1. V § 36 odst. 1 písm. b) se za slovo „ome-
zena,“ vkládá slovo „nebo“.

2. V § 36 odst. 1 písm. c) se slovo „ , nebo“
nahrazuje tečkou.

3. V § 36 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

4. V § 36 odst. 4 písm. a) se slova „ve zjedno-
dušeném řízení“ zrušují.

5. V § 46 se slova „ , upozorní orgány činné
v trestním řízení při poučení prováděném v příprav-
ném řízení poškozeného zejména na to, že může do-
jít k sjednání dohody o vině a trestu a že v takovém
případě může uplatnit nárok na náhradu škody nebo
nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bez-
důvodného obohacení nejpozději při prvním jednání
o takové dohodě“ nahrazují slovy „nebo vydat
trestní příkaz, upozorní orgány činné v trestním ří-
zení při poučení prováděném v přípravném řízení
poškozeného také na to, že může být vydán trestní
příkaz nebo může dojít k sjednání dohody o vině
a trestu a že v takovém případě je možné uplatnit
nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy
v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení
nejpozději do doby vydání trestního příkazu nebo
při prvním jednání o takové dohodě“.

6. V § 47 odst. 5 větě první se část věty za střed-
níkem včetně středníku zrušuje.

7. V § 51a odst. 4 se věta poslední zrušuje.

8. V § 51a se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Náklady vzniklé přibráním zmocněnce po-
škozeného, který má nárok na právní pomoc posky-
tovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou
odměnu, hradí stát.“.

9. V § 73a odst. 4 písm. d) se slova „nebo vý-
konu náhradního trestu odnětí svobody za peněžitý
trest“ zrušují.

10. V § 79e odst. 2 větě první se část věty za
středníkem včetně středníku zrušuje.

11. V § 89 odst. 1 písm. d) se slova „poměrů
pachatele“ nahrazují slovy „ , rodinných, majetko-
vých a jiných poměrů obviněného“.

12. V § 91 odst. 1 se slova „dotázat se jej na
jeho rodinné, majetkové a výdělkové poměry a před-
chozí tresty,“ a „za přítomnosti obhájce“ zrušují.

13. V § 92 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Při výslechu je třeba se obviněného dotázat
na jeho osobní, rodinné, majetkové a jiné poměry
tak, aby pro případ rozhodnutí o vině a trestu ob-
viněného byly zjištěny skutečnosti v rozsahu ne-
zbytném pro stanovení druhu trestu a jeho výměry.
Dále je třeba dotázat se na předchozí tresty a na další
trestní stíhání obviněného.“.

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

14. V § 151 odst. 6 se slova „ustanoveného
zmocněnce poškozeného“ nahrazují slovy „zvole-
ného nebo ustanoveného zmocněnce poškozeného,
který má nárok na právní pomoc poskytovanou
zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu“.

15. V § 152 odst. 1 písm. d) se slova „a s výko-
nem trestu domácího vězení a“ nahrazují čárkou.

16. V § 152 odst. 1 se za písmeno d) vkládá
nové písmeno e), které zní:

„e) náklady spojené s výkonem trestu domácího vě-
zení a“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

17. V § 152 odst. 3 a v § 156 se text „e)“ na-
hrazuje textem „f)“.
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18. § 152a se zrušuje.

19. V nadpisu § 154 se slovo „poškozeného“
nahrazuje slovy „spojených s účastí poškozeného
v trestním řízení“.

20. V § 154 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Odsouzený je povinen nahradit státu ná-
klady vzniklé přibráním zmocněnce poškozeného,
který má nárok na právní pomoc poskytovanou
zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu,
nebrání-li tomu povaha věci a okolnosti případu, ze-
jména spoluzavinění poškozeného. Jde-li o nedba-
lostní trestný čin, soud z důvodů zvláštního zřetele
hodných náhradu přiměřeně sníží; přitom vezme
v úvahu zejména povahu trestného činu a osobní
a majetkové poměry odsouzeného.“.

21. V § 155 odst. 5 se slova „ustanovením
zmocněnce poškozenému“ nahrazují slovy „přibrá-
ním zmocněnce poškozeného, který má nárok na
právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně
nebo za sníženou odměnu,“.

22. V § 175a odst. 3 se za slovo „obviněným“

vkládají slova „ ; jde-li o případ nutné obhajoby,
sjednává státní zástupce dohodu o vině a trestu s ob-
viněným“.

23. V § 175a odst. 6 písm. f) se slova „a v pří-
padech stanovených trestním zákoníkem trestu
náhradního“ zrušují a číslo „7“ se nahrazuje čís-
lem „8“.

24. V § 175a odst. 6 písm. i) se slova „ , obvi-
něného a obhájce“ nahrazují slovy „a obviněného,
dále podpis obhájce, byl-li přítomen sjednávání do-
hody o vině a trestu,“.

25. V § 175a odst. 8 se slova „o zvlášť závažném
zločinu a v řízení“ zrušují.

26. V § 177 se za písmeno c) vkládá nové pís-
meno d), které zní:

„d) návrh na uložení trestu s uvedením jeho druhu
a výměry nebo návrh na upuštění od potrestání;
pokud je navrhován trest propadnutí majetku,
peněžitý trest nebo trest propadnutí věci, uvede
se, zda a jaké věci byly zajištěny pro účely jeho
výkonu, a“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

27. V § 178 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Navrhuje-li státní zástupce uložení zabrání

věci nebo zabrání části majetku, uvede, zda a jaké
věci byly zajištěny pro účely jejich výkonu.“.

28. V § 178a odst. 1 se za slovo „obžalobě“
vkládají slova „nebo v dohodě o vině a trestu“.

29. V § 178a se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Pokud trestní stíhání spolupracujícího ob-
viněného skončí dříve než trestní stíhání ostatních
osob za zločin, k jehož objasnění se zavázal, vztahují
se jeho povinnosti setrvat na svém doznání a dodržet
své závazky uvedené v odstavci 1 i na další průběh
trestního řízení proti takovým osobám; porušení to-
hoto závazku může být důvodem pro povolení ob-
novy řízení v neprospěch spolupracujícího obvině-
ného. O tom je třeba spolupracujícího obviněného
poučit.“.

30. V § 196 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Předseda senátu spolu s doručením opisu
obžaloby upozorní obžalovaného, že má právo se
v jím stanovené lhůtě vyjádřit ke skutečnostem uve-
deným v obžalobě, zejména,

a) zda se cítí být nevinen nebo vinen spácháním
skutku anebo některého ze skutků uvedených
v obžalobě a z jakých důvodů,

b) zda má zájem uzavřít se státním zástupcem do-
hodu o vině a trestu nebo zda chce v hlavním
líčení prohlásit svou vinu,

c) zda souhlasí s popisem skutku a jeho právní
kvalifikací a s navrženým trestem, případně
ochranným opatřením, a

d) které skutečnosti považuje za nesporné.

(3) Předseda senátu spolu s upozorněním podle
odstavce 2 poučí obžalovaného o následcích spoje-
ných s vyjádřeními uvedenými v odstavci 2; poučí jej
zároveň i o tom, že vyjádření k obžalobě, nejde-li
o doznání nebo o prohlášení viny, může za něj učinit
i jeho obhájce, a to i když se hlavní líčení koná v jeho
nepřítomnosti. Zašle-li obžalovaný vyjádření k obža-
lobě, předseda senátu je doručí státnímu zástupci.“.

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

31. V § 196 odst. 4 se slova „je nutno zároveň
vyzvat“ nahrazují slovy „předseda senátu vyzve“.

32. V § 206 se na konci textu odstavce 1 do-
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plňují slova „a uvedl, které skutečnosti považuje za
nesporné“.

33. Za § 206 se vkládají nové § 206a až 206d,
které znějí:

„§ 206a

(1) Po přednesení obžaloby a vyjádření poško-
zeného vyzve předseda senátu obžalovaného, aby
se vyjádřil ke skutečnostem uvedeným v obžalobě,
zejména zda se cítí být nevinen nebo vinen spáchá-
ním skutku anebo některého ze skutků uvedených
v obžalobě, souhlasí s popisem skutku a jeho právní
kvalifikací a s navrženým trestem, případně ochran-
ným opatřením, a které skutečnosti považuje za
nesporné; přitom jej poučí o následcích spojených
s takovým vyjádřením. Dále jej upozorní na jeho
právo prohlásit svou vinu a poučí jej o následcích
spojených s takovým prohlášením. Pokud se obža-
lovaný k těmto skutečnostem vyjádřil již po doru-
čení obžaloby, předseda senátu se jej dotáže, zda se-
trvává na svém vyjádření nebo zda je chce nějakým
způsobem změnit.

(2) Vyjádření k obžalobě může za obžalova-
ného učinit i jeho obhájce, a to i když se hlavní líčení
koná v nepřítomnosti obžalovaného, nemůže však za
něj učinit doznání nebo prohlášení viny.

§ 206b

(1) Má-li předseda senátu vzhledem k okolnos-
tem případu za to, že by bylo vhodné sjednání
dohody o vině a trestu, poučí obžalovaného o mož-
nosti takového postupu a o důsledcích s tím spoje-
ných. Poté zjistí stanovisko obžalovaného, státního
zástupce a poškozeného, je-li přítomen, k takovému
postupu. Vyjádří-li se státní zástupce a obžalovaný,
že mají zájem jednat o dohodě o vině a trestu, před-
seda senátu hlavní líčení na nezbytnou dobu přeruší
za účelem jejího sjednání mimo hlavní líčení; je-li to
s ohledem na okolnosti zapotřebí, hlavní líčení od-
ročí. Návrh na sjednání dohody o vině a trestu může
podat i státní zástupce nebo obžalovaný, předseda
senátu není povinen takovému návrhu vyhovět.

(2) Dohodu o vině a trestu sjednává státní zá-
stupce s obžalovaným a případně jeho obhájcem.
Jednání o dohodě o vině a trestu se účastní též
poškozený, pokud je přítomen při hlavním líčení.
Při sjednávání dohody o vině a trestu státní zástupce
postupuje přiměřeně podle § 175a. Bylo-li hlavní lí-

čení odročeno, státní zástupce bez zbytečného od-
kladu po skončení jednání o dohodě o vině a trestu
vyrozumí soud o výsledku jednání.

(3) Došlo-li k sjednání dohody o vině a trestu,
pokračuje se v hlavním líčení. Státní zástupce nejprve
přednese obsah sjednané dohody o vině a trestu a na-
vrhne soudu její schválení. Nedošlo-li k dohodě o ná-
hradě škody nebo nemajetkové újmy anebo o vydání
bezdůvodného obohacení, státní zástupce na tuto
skutečnost soud upozorní. Po přednesení návrhu
na schválení dohody o vině a trestu se v hlavním
líčení postupuje přiměřeně podle § 314q odst. 3 až
5 a § 314r.

(4) Pokud k sjednání dohody o vině a trestu
nedošlo nebo soud dohodu o vině a trestu neschválí,
pokračuje se v hlavním líčení na podkladě původní
obžaloby. V dalším řízení se k sjednané dohodě
o vině a trestu, včetně prohlášení viny obžalovaným
učiněného pro účely jejího sjednání, nepřihlíží,
ledaže obžalovaný požádá, aby takové prohlášení
bylo posouzeno jako prohlášení viny podle § 206c.

§ 206c

(1) Pokud nedošlo k sjednání dohody o vině
a trestu, může obžalovaný prohlásit, že je vinný spá-
cháním skutku anebo některého ze skutků uvede-
ných v obžalobě a že souhlasí s právní kvalifikací
takového skutku uvedenou v obžalobě.

(2) Pokud obžalovaný učiní prohlášení podle
odstavce 1, soud v rozsahu prohlášení postupuje při-
měřeně podle § 314q odst. 3.

(3) Předseda senátu před rozhodnutím o přijetí
prohlášení viny zjistí stanovisko státního zástupce,
poškozeného a zúčastněné osoby, pokud jsou pří-
tomni při hlavním líčení.

(4) Soud po prohlášení viny obžalovaným roz-
hodne, zda takové prohlášení přijímá nebo nepři-
jímá.

(5) Soud prohlášení viny nepřijme, není-li
v souladu se zjištěným skutkovým stavem nebo
zjistí-li, že v předchozím řízení došlo k závažnému
porušení práv obviněného. Soud nemusí prohlášení
viny přijmout, pokud takový postup nepovažuje za
vhodný s ohledem na okolnosti případu a vyjádření
ostatních stran.

(6) Pokud soud rozhodne, že prohlášení viny
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přijímá, zároveň v usnesení uvede, že se dokazování
v rozsahu, v jakém obžalovaný prohlásil vinu, ne-
provede a bude provedeno pouze ve zbylém roz-
sahu; tím není dotčena možnost vyslýchat obžalova-
ného k účasti jiných osob na spáchaném skutku,
ohledně kterého prohlásil vinu.

(7) Soudem přijaté prohlášení viny nelze odvo-
lat. Skutečnosti uvedené v prohlášení viny nelze na-
padat opravným prostředkem.

(8) Pokud soud rozhodne, že prohlášení viny
nepřijímá, k prohlášení viny se nepřihlíží.

§ 206d

Po zjištění stanoviska obviněného k obžalobě,
nedošlo-li k sjednání dohody o vině a trestu ani
k prohlášení viny obviněným, může soud rozhod-
nout o upuštění od dokazování těch skutečností,
které státní zástupce a obviněný označili za ne-
sporné, pokud s ohledem na ostatní zjištěné skuteč-
nosti není závažného důvodu o těchto prohlášeních
pochybovat.“.

34. V § 246 odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , nejde-li o výrok o vině v rozsahu,
v jakém soud přijal jeho prohlášení viny“.

35. V § 278 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Obnova řízení, které skončilo odsuzujícím
rozsudkem nebo trestním příkazem, jímž byl uznán
vinným spolupracující obviněný, se v neprospěch
obviněného povolí též tehdy, pokud spolupracující
obviněný v dalším řízení proti osobám, jimž je kla-
den za vinu zločin, který se spolupracující obviněný
zavázal objasnit, poruší svůj závazek podle § 178a
odst. 1.“.

36. V § 304 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Obhájce nemůže se státním zástupcem
sjednat dohodu o vině a trestu ani nemůže prohlásit
vinu obviněného.“.

37. V § 314a se doplňují odstavce 3 a 4, které
znějí:

„(3) Samosoudce má stejná práva a povinnosti
jako senát a jeho předseda.

(4) Neveřejné zasedání samosoudce nekoná.“.

38. V § 314b odstavec 1 zní:

„(1) Pokud se ve věci konalo zkrácené pří-

pravné řízení, trestní stíhání se zahajuje doručením
návrhu na potrestání soudu.“.

39. V § 314b odst. 2 se za slovo „návrhu“ vklá-
dají slova „na potrestání“ a slova „dále k tomu, které
skutečnosti považuje za nesporné, a zda souhlasí
s tím, aby takové skutečnosti nebyly v hlavním líčení
dokazovány“ se nahrazují slovy „a dále zjistí jeho
stanovisko ke skutečnostem uvedeným v návrhu na
potrestání v rozsahu § 206a“.

40. V § 314b se odstavce 4 a 5 zrušují.

41. V § 314c odst. 1 písm. c) se slovo „zjedno-
dušeného“ nahrazuje slovy „zkráceného příprav-
ného“.

42. V § 314d odst. 2 se věta první zrušuje a věta
druhá se nahrazuje větou „Pokud se ve věci konalo
zkrácené přípravné řízení, při hlavním líčení se na
přečtení protokolu o výslechu podezřelého (§ 179b
odst. 3) užije § 207 odst. 2 obdobně.“.

43. V § 314e odst. 1 se slova „ve zjednoduše-
ném“ nahrazují slovem „v“.

44. V § 314e odstavec 5 zní:

„(5) Je-li trestním příkazem ukládán peněžitý
trest, nesmí dvojnásobek počtu denních sazeb ani
spolu s uloženým trestem odnětí svobody přesaho-
vat jeden rok.“.

45. V § 314e se za odstavec 5 vkládá nový od-
stavec 6, který zní:

„(6) Trestním příkazem lze

a) upustit od potrestání (§ 46 trestního zákoníku),

b) podmíněně upustit od potrestání s dohledem
(§ 48 trestního zákoníku), nebo

c) upustit od uložení souhrnného trestu (§ 44
trestního zákoníku), a to i v případě, byl-li
předchozí trest uložen rozsudkem.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstav-
ce 7 a 8.

46. V § 314f se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Samosoudce opraví v trestním příkaze
kdykoliv i bez návrhu písařské chyby a jiné zjevné
nesprávnosti. Ustanovení § 131 a 133 se užijí přimě-
řeně.“.

47. V § 314o odst. 1 písm. b) a v § 314p odst. 3
písm. f) se za slovo „obhájce,“ vkládají slova „ačkoli
ho podle zákona mít měl,“.
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48. V § 314r odst. 3 se na konci textu věty
druhé doplňují slova „ , nelze-li dosáhnout nového
znění dohody o vině a trestu ihned“.

49. V nadpisu § 340b se slova „v trest domá-
cího vězení, v peněžitý trest nebo“ zrušují.

50. V § 340b odst. 1 větě první se slova „v trest
domácího vězení, v peněžitý trest nebo“ zrušují.

51. V § 341 se slova „patnácti dnů, a upozorní
ho, že jinak bude zaplacení vymáháno“ nahrazují
slovy „jednoho měsíce, a upozorní ho, že jinak bude
peněžitý trest vymáhán nebo přeměněn v trest odnětí
svobody“.

52. § 342 zní:

„§ 342

(1) Na žádost odsouzeného může předseda
senátu z důležitých důvodů povolit

a) odklad výkonu peněžitého trestu, a to na dobu
nejvýše jednoho roku od uplynutí lhůty podle
§ 341, nebo

b) splácení peněžitého trestu v přiměřených měsíč-
ních splátkách.

(2) Pominou-li důvody, pro které byl výkon
peněžitého trestu odložen, nebo nedodržuje-li od-
souzený bez závažného důvodu splátky, předseda
senátu povolení odkladu nebo splátek odvolá.“.

53. Za § 342 se vkládá nový § 342a, který zní:

„§ 342a

(1) Předseda senátu upustí od výkonu peněži-
tého trestu nebo jeho zbytku, jestliže

a) odsouzený se v důsledku okolností na jeho vůli
nezávislých stal dlouhodobě neschopným peně-
žitý trest zaplatit, nebo

b) by výkonem peněžitého trestu byla vážně ohro-
žena výživa nebo výchova osoby, o jejíž výživu
nebo výchovu je odsouzený podle zákona po-
vinen pečovat.

(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je pří-
pustná stížnost, která má odkladný účinek.“.

54. V § 343 odst. 1 písm. a) a b) se slova
„patnácti dnů“ nahrazují slovy „jednoho měsíce“.

55. V § 343 se za odstavec 1 vkládá nový od-
stavec 2, který zní:

„(2) Vymáhání peněžitého trestu předseda se-
nátu nenařídí, postačují-li na jeho zaplacení pro-
středky z peněžité záruky nebo je-li zřejmé, že by
jeho vymáhání mohlo být zmařeno nebo by bylo
bezvýsledné.“.

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

56. § 344 zní:

„§ 344

(1) O přeměně peněžitého trestu nebo jeho
zbytku v trest odnětí svobody rozhodne předseda
senátu mimo veřejné zasedání; před rozhodnutím
umožní odsouzenému, aby se k věci vyjádřil. Ve ve-
řejném zasedání rozhodne tehdy, pokud o to odsou-
zený výslovně požádá.

(2) Odsouzený může odvrátit výkon trestu od-
nětí svobody, na který byl přeměněn peněžitý trest
nebo jeho zbytek, tím, že peněžitý trest nebo jeho
část zaplatí. Nebyl-li peněžitý trest zaplacen zcela
nebo byla-li po přeměně peněžitého trestu zaplacena
alespoň částka odpovídající jedné denní sazbě, roz-
hodne předseda senátu o tom, jakou část přeměně-
ného trestu odnětí svobody je třeba vykonat.

(3) Proti rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 je
přípustná stížnost, která má odkladný účinek.“.

57. Za § 361 se vkládá nový § 361a, který
včetně nadpisu zní:

„§ 361a

Správa placení nákladů státu z trestního řízení

Při správě placení pohledávek uvedených
v § 152 odst. 1, § 153 odst. 1 a v § 154 odst. 3 se
postupuje podle daňového řádu. Ke správě placení
těchto pohledávek je příslušný soud, s výjimkou po-
hledávek podle § 152 odst. 1 písm. a) a d), u kterých
je ke správě placení příslušná Vězeňská služba České
republiky.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Při správě placení pohledávek uvedených
v § 153 odst. 1 a v § 154 odst. 3 zákona č. 141/
/1961 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, se postupuje podle daňového
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řádu, pokud tyto pohledávky vznikly ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže

Čl. V

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže
za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve
věcech mládeže), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.,
zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zá-
kona č. 129/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 181/2011 Sb., zákona č. 301/2011 Sb., zákona
č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 459/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona
č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona
č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona
č. 150/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona
č. 55/2017 Sb., zákona č. 57/2017 Sb. a zákona
č. 203/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:

„f) zákaz držení a chovu zvířat,“.

Dosavadní písmena f) až k) se označují jako písme-
no g) až l).

2. V nadpisu § 26 se za slovo „činnosti,“ vklá-
dají slova „zákaz držení a chovu zvířat,“.

3. V § 26 odst. 3 větě první se za slovo „čin-
nosti“ vkládají slova „a zákaz držení a chovu zvířat“
a větě druhé se za slovo „činnosti“ vkládají slova
„a zákazu držení a chovu zvířat“.

4. V § 27 odstavec 4 zní:

„(4) Počet denních sazeb nesmí ani spolu s ulo-
ženým trestním opatřením odnětí svobody přesaho-
vat horní hranici trestní sazby snížené podle § 31
odst. 1.“.

5. V § 27 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Při přeměně peněžitého opatření v trestní
opatření odnětí svobody se každá zcela nezaplacená
částka odpovídající jedné denní sazbě počítá za jeden
den odnětí svobody.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

6. V § 30 se odstavce 5 a 6 zrušují.

7. § 63 včetně nadpisu zní:

„§ 63

Trestní příkaz a dohoda o vině a trestu

(1) V řízení ve věci mladistvého, který nedovršil
osmnáct let věku, nelze vydat trestní příkaz ani sjed-
nat dohodu o vině a trestu.

(2) Je-li trestním příkazem ukládáno peněžité
opatření, nesmí počet denních sazeb ani spolu s ulo-
ženým trestním opatřením odnětí svobody přesaho-
vat jeden rok.“.

8. V § 73 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Ustanovení § 63 odst. 2 se užije obdobně
i v řízení podle odstavce 1.“.

9. V § 88a odstavec 4 zní:

„(4) Rozhodnutím ukládajícím mladistvému
sankci spojenou se zbavením osobní svobody, které
lze při splnění podmínek stanovených zákonem
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
zaslat jinému členskému státu k uznání a výkonu
postupem podle části páté hlavy VIII dílu 2 zákona
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest-
ních, je pravomocné rozhodnutí soudu, kterým

a) bylo uloženo trestní opatření nepodmíněného
odnětí svobody nebo bylo rozhodnuto o vý-
konu jeho zbytku, včetně případů, kdy bylo
rozhodnuto o výkonu podmíněně odloženého
trestního opatření odnětí svobody,

b) bylo na trestní opatření odnětí svobody přemě-
něno nevykonané trestní opatření domácího vě-
zení, peněžité trestní opatření nebo trestní opa-
tření obecně prospěšných prací, nebo

c) byla uložena zabezpečovací detence, ústavní
ochranné léčení nebo ochranná výchova.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim

Čl. VI

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona
č. 105/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona
č. 86/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona
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č. 135/2016 Sb., zákona č. 183/2016 Sb., zákona
č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb. a zákona č. 114/2020 Sb., se mění
takto:

1. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 22a

Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu
zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat,
zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti
ve veřejné soutěži a zákazu přijímání dotací

a subvencí

(1) Po výkonu poloviny trestu zákazu činnosti,
zákazu držení a chovu zvířat, zákazu plnění veřej-
ných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži nebo
zákazu přijímání dotací a subvencí může soud pod-
míněně upustit od výkonu jeho zbytku, jestliže od-
souzená právnická osoba v době výkonu trestu svou
další činností prokázala, že dalšího výkonu tohoto
trestu není třeba, zejména pokud doloží účinný sou-
bor opatření zajišťujících dodržování právních no-
rem a směřujících k předcházení trestné činnosti
včetně provedených nápravných opatření vedoucích
k zamezení rizika opětovného spáchání stejné nebo
podobné trestné činnosti, za kterou byla odsouzena.

(2) Při podmíněném upuštění od výkonu
zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu držení a chovu
zvířat, zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti
ve veřejné soutěži nebo zákazu přijímání dotací
a subvencí soud stanoví zkušební dobu na jeden
rok až na deset let, nikoliv však na dobu kratší než
zbytek trestu; zkušební doba počíná právní mocí
rozhodnutí o tomto upuštění.

(3) Ustanovení § 91 odst. 1 až 3 trestního zá-
koníku se použije přiměřeně.“.

2. § 27 zní:

„§ 27

(1) Na odsouzenou právnickou osobu se hledí,
jako by nebyla odsouzena, jakmile byl

a) trest vykonán,

b) trest nebo jeho zbytek prominut, nebo

c) výkon trestu promlčen.

(2) Na právnickou osobu odsouzenou pro
zvlášť závažný zločin k trestu propadnutí majetku

nebo k trestu zákazu činnosti, zákazu držení a chovu
zvířat, zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti
ve veřejné soutěži anebo zákazu přijímání dotací
a subvencí, pokud jejich délka činí alespoň pět let,
se hledí, jako by nebyla odsouzena, jestliže ode dne
uvedeného v odstavci 1 uplynuly tři roky.“.

3. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 37a

Trestní příkaz

Trestním příkazem lze právnické osobě uložit
tyto tresty:

a) peněžitý trest,

b) trest propadnutí věci,
c) trest zákazu činnosti do pěti let,
d) trest zákazu držení a chovu zvířat do pěti let,
e) trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo

účasti ve veřejné soutěži do pěti let,
f) trest zákazu přijímání dotací a subvencí do pěti

let,

g) trest uveřejnění rozsudku.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci
ve věcech trestních

Čl. VII

Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční
spolupráci ve věcech trestních, ve znění zákona č. 77/
/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 55/2017
Sb., zákona č. 57/2017 Sb., zákona č. 178/2018 Sb.,
zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zá-
kona č. 315/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 140 odst. 1 větě první se slova „ , na
jehož základě majetek propadl nebo byl zabrán“
zrušují.

2. V § 268 odstavec 7 zní:

„(7) V případě, že jiný členský stát v osvědčení
připouští možnost přeměnit nevykonaný peněžitý
trest v trest odnětí svobody, samosoudce stanoví po-
čet denních sazeb tak, aby dvojnásobek počtu den-
ních sazeb nebo v případěmladistvých počet denních
sazeb odpovídal výši trestu odnětí svobody, která je
v osvědčení tímto státem uvedena; stanovený počet
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denních sazeb nesmí přesahovat nejvyšší počet den-
ních sazeb uvedený v trestním zákoně.“.

3. V § 271 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) nařízení trestu odnětí svobody, ve který byl pe-
něžitý trest přeměněn.“.

4. V § 314 odst. 1 písm. a) se slova „ , o výkonu
náhradního trestu odnětí svobody za nevykonaný
trest domácího vězení nebo peněžitý trest, nebo kte-
rým byl na nepodmíněný trest odnětí svobody pře-
měněn trest obecně prospěšných prací“ nahrazují
slovy „nebo o přeměně nevykonaného trestu domá-
cího vězení, peněžitého trestu nebo trestu obecně
prospěšných prací na trest odnětí svobody“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o použití peněžních prostředků

z majetkových trestních sankcí
uložených v trestním řízení

Čl. VIII

Zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních pro-
středků z majetkových trestních sankcí uložených

v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 178/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova
„V případě uvedeném v odstavci 1“ nahrazují slovy
„Je-li peněžitý trest majetkovou trestní sankcí podle
tohoto zákona,“.

2. V § 4 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) přeměně peněžitého trestu nebo jeho zbytku
v trest odnětí svobody,“.

3. V § 4 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

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

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. IX

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

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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334

ZÁKON

ze dne 22. července 2020,

kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby),

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o oběhu osiva a sadby

Čl. I

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu
osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně někte-
rých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zá-
kona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona
č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb., se mění
takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věty „Směr-
nice Komise 74/268/EHS ze dne 2. května 1974, kte-
rou se stanoví zvláštní požadavky pro výskyt Avena
fatua v osivu pícnin a obilovin.“, „Směrnice Komise
75/502/EHS ze dne 25. července 1975, kterou se
omezuje uvádění na trh osiva lipnice luční (Poa pra-
tensis L.) na osivo, které bylo úředně certifikováno
jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“.“,
„Směrnice Komise 86/109/EHS ze dne 27. února
1986 o omezení uvádění osiva některých druhů píc-
nin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně
uznaná jako „základní osivo“ nebo „certifikované
osivo“.“, „Směrnice Komise 89/424/EHS ze dne
30. června 1989, kterou se mění směrnice 86/109/
/EHS o omezení uvádění osiva některých druhů píc-
nin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně
uznaná jako „základní osivo“ nebo „certifikované
osivo“.“, „Směrnice Komise 91/376/EHS ze dne
25. června 1991, kterou se mění směrnice 86/109/
/EHS o omezení uvádění osiva některých druhů píc-

nin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně
uznaná jako „základní osivo“ nebo „certifikova-
né osivo“.“ a „Směrnice Rady 92/33/ES ze dne
28. dubna 1992 o uvádění sadby a rozmnožovacího
materiálu zeleniny mimo osivo na trh.“ zrušují a na
konci poznámky pod čarou se na samostatném
řádku doplňuje věta „Směrnice Rady 2008/72/ES
ze dne 15. července 2008 o uvádění sadby a rozmno-
žovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh.“.

2. V § 2 odst. 1 písm. u) se slovo „rostlina“ na-
hrazuje slovem „sadba“ a slova „ , a u níž bylo
úřední zkouškou ověřeno splnění těchto poža-
davků“ se zrušují.

3. V § 2 odst. 1 písm. aa) se slova „odrůdy je-
diné rostliny,“ nahrazují slovy „jedné rostliny dané
odrůdy“.

4. V § 2 odst. 2 písm. b) se slova „pro uznávání
a uvádění do oběhu“ zrušují.

5. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena y) a z), která znějí:

„y) mikrorozmnožováním množení rostlinného
materiálu za účelem produkce velkého množství
rostlin pomocí kultury in vitro z diferencova-
ných vrcholových meristémů,

z) meriklonem soubor jedinců vzniklých techni-
kou mikrorozmnožování z jediného výchozího
bočního nebo vrcholového meristému identifi-
kované výchozí rostliny uchovávané in vivo.“.

6. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slova „šlechtitel-
ský rozmnožovací materiál,“ vkládají slova „s výjim-
kou chmele, révy a ovocných rodů a druhů,“ a slova
„a chmele“ se zrušují.

7. V § 3 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:

„c) jako standardní rozmnožovací materiál chme-
le,“.
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Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písme-
na d) až f).

8. V § 3 odst. 9 se slova „ , chmele a rozmno-
žovací materiál révy“ nahrazují slovy „a rozmnožo-
vací materiál révy a chmele“.

9. V § 3d odst. 5 se slovo „registrované“ zru-
šuje.

10. V § 4 odst. 3 se na konci písmene e) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

11. V § 4 odst. 4 písm. a) se za bod 1 vkládá
nový bod 2, který zní:

„2. její registrace uplynula, avšak dosud běží
lhůta podle § 34 odst. 7,“.

Dosavadní body 2 až 4 se označují jako body 3 až 5.

12. V § 5 odstavec 3 zní:

„(3) Ústav nebo pověřená osoba provede pře-
hlídku množitelského porostu a o jejím výsledku vy-
hotoví záznam, který je součástí uznávacího listu
množitelského porostu. Pokud dodavatel neoznačí
pověřenou osobu podle odstavce 1 písm. j), může
Ústav určit pověřenou osobu, která přehlídku mno-
žitelského porostu provede.“.

13. V § 7 odstavec 4 zní:

„(4) V uzavřených pěstebních oblastech pro
výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a zá-
kladního rozmnožovacího materiálu brambor smí
být pěstovány brambory výhradně z rozmnožova-
cího materiálu předstupňů, ze základního rozmno-
žovacího materiálu nebo certifikovaného rozmnožo-
vacího materiálu. Mimo tyto uzavřené pěstební ob-
lasti není sadba brambor rozmnožovacího materiálu
předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu
z přehlížených množitelských porostů určených
k její výrobě uznávána.“.

14. V § 7 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

„v) seznam katastrálních území uzavřených pěsteb-
ních oblastí pro výrobu rozmnožovacího mate-
riálu předstupňů a základního rozmnožovacího
materiálu brambor.“.

15. V § 12 odst. 1 se slova „odrůd jednoho
nebo více druhů“ nahrazují slovy „různých rodů,
druhů nebo odrůd“.

16. V § 12 odst. 2 písm. a) se slova „k využití

pro zemědělskou výrobu“ nahrazují slovy „k použití
jako pícnina“.

17. V § 12 odst. 2 písm. b) se slova „k využití
mimo zemědělskou výrobu“ nahrazují slovy „ , která
nejsou určena k použití jako pícnina“.

18. V § 12 odst. 2 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „vyráběných za účelem zlepšení zdra-
votního stavu budoucího porostu“.

19. V § 13 odst. 5 se slova „poskytovat infor-
mace pro aktualizaci databáze vedené“ nahrazují
slovy „pravidelně aktualizovat údaje jich se týkající
v databázi vedené“.

20. V § 17 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
text „§ 7 odst. 2“ vkládají slova „a § 22 odst. 3“.

21. V § 17 odst. 2 písm. e), § 17 odst. 3 písm. c)
a v § 17 odst. 6 písm. d) se číslo „90“ nahrazuje
číslem „95“.

22. V § 17 odstavec 14 zní:

„(14) Úkony prováděné pověřenou osobou po-
dle odstavců 2, 3, 6, 8 a 9 podléhají dozoru Ústavu.
Ústav může pověření zrušit, pokud pověřená osoba

a) poruší podmínky stanovené pověřením,

b) opakovaně nesplní požadavky pro shodnost
v následné kontrole,

c) nesplní pokyny Ústavu týkající se provedeného
dozoru ve stanovené lhůtě, nebo

d) po dobu alespoň jednoho roku nevykonává
žádnou činnost, jež je předmětem pověření.“.

23. V § 17 se na začátek odstavce 15 vkládá věta
„Osobě, které bylo pověření zrušeno podle od-
stavce 14, lze pověření udělit znovu až po uplynutí
3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zru-
šení pověření.“.

24. V § 18 odst. 4 písm. d) úvodní části ustano-
vení se slova „lze ze třetích zemí dovážet pouze“
zrušují a slova „ ; rozmnožovací materiál chmele
lze dovážet ze třetích zemí pouze,“ se nahrazují slo-
vem „ , a“.

25. V § 18 odst. 4 písm. e) se slova „se smí ze
třetích zemí dovážet jen“ zrušují.

26. V § 19 odst. 11 se za slova „certifikova-
ný rozmnožovací materiál“ vkládají slova „chmele,
révy a“.

27. V § 19 odst. 12 se za slovo „materiál“ vklá-
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dají slova „zemědělských druhů, zeleninových
druhů a“.

28. V § 19 odst. 13 se za slovo „osiva,“ vkládají
slova „standardního rozmnožovacího materiálu
chmele,“.

29. V § 19 odst. 17 písmeno i) zní:

„i) požadavky na návěsky a případné pojistky
obalů standardního osiva a standardního roz-
množovacího materiálu chmele,“.

30. V § 19 se na konci odstavce 17 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

„n) požadavky, které musí splňovat úřední návěska
standardního rozmnožovacího materiálu révy.“.

31. V § 21 se věta druhá nahrazuje větou
„U víceletých druhů je záruční doba 2 roky a běží
od prvního dne kalendářního roku následujícího
po uplynutí kalendářního roku, ve kterém dosáhla
odrůda vývojového stupně potřebného k určení pra-
vosti odrůdy.“.

32. V § 22 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Ústav provádí následnou kontrolu stan-
dardního rozmnožovacího materiálu chmele pomocí
vegetačních zkoušek k ověření jeho odrůdové pra-
vosti a odrůdové čistoty. K zajištění vegetačních
zkoušek chmele může Ústav uzavřít smlouvu podle
§ 17 odst. 1.“.

Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako od-
stavce 4 až 10.

33. V § 22 odst. 7 písm. b) se text „[§ 19 odst. 2
písm. a)]“ nahrazuje slovy „podle § 19 odst. 2
písm. a) nebo b)“.

34. V § 22 odst. 7 písmeno d) zní:

„d) zakáže uvedení do oběhu standardního osiva
nebo rozmnožovacího materiálu chmele, zjistí-
-li, že toto osivo nebo rozmnožovací materiál
chmele nesplňují požadavky na odrůdovou pra-
vost nebo odrůdovou čistotu; Ústav opatření
zruší, zjistí-li následně, že osivo požadavky na
odrůdovou pravost nebo odrůdovou čistotu
splňuje,“.

35. V § 22 odst. 10 písm. a) se číslo „4“ nahra-
zuje číslem „5“.

36. V § 23 odst. 1 se slova „základní nebo cer-
tifikovaný rozmnožovací materiál, šlechtitelský roz-

množovací materiál, rozmnožovací materiál před-
stupně“ nahrazují slovy „rozmnožovací materiál
předstupně, základní rozmnožovací materiál, certifi-
kovaný rozmnožovací materiál“.

37. V § 23 odst. 2 písm. d) se slova „ve společ-
ném katalogu odrůd révy nebo“ zrušují a slovo „ze“
se nahrazuje slovy „z úředních“.

38. V § 23 odst. 3 se slova „až e)“ nahrazují
slovy „ , c) a e)“.

39. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 23a

Rozmnožovací materiál chmele

(1) Rozmnožovací materiál chmele může být
uváděn do oběhu jako

a) uznaný podle § 3 odst. 1 písm. a), nebo

b) standardní podle § 3 odst. 1 písm. c).

(2) Dodavatel rozmnožovacího materiálu chme-
le je povinen

a) sledovat kritické body, které ovlivňují výrobu
rozmnožovacího materiálu chmele, vést o nich
evidenci a uchovávat ji nejméně po dobu 3 let
ode dne uvedení rozmnožovacího materiálu do
oběhu a na žádost ji zpřístupnit Ústavu,

b) v případě výskytu škodlivých organismů snižu-
jících kvalitu rozmnožovacího materiálu
chmele, které jsou uvedeny ve vyhlášce, odebrat
vzorky rozmnožovacího materiálu a předat je
laboratoři nebo osobě pověřené podle § 17
odst. 9 k analýze,

c) pěstovat rozmnožovací materiál v oddělených
partiích; při použití mikrorozmnožování je
partií rozmnožovací materiál pocházející z jed-
noho meriklonu, a

d) zajistit výsadbu srovnávacích porostů jednotli-
vých odrůd a klonů určených ke kontrole od-
růdové pravosti rozmnožovacího materiálu vy-
robeného mikrorozmnožováním.

(3) Dodavatel rozmnožovacíhomateriálu chme-
le je povinen vést evidenci o přehlídkách porostů,
odběrech vzorků a testování na škodlivé organismy,
které snižují kvalitu rozmnožovacího materiálu
chmele, nákupu a prodeji podle partií a o srovnáva-
cích porostech po jednotlivých meriklonech, a ucho-
vávat ji nejméně po dobu 3 let ode dne odstranění
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rozmnožovacího materiálu z porostu nebo jeho uve-
dení do oběhu.

(4) Standardní rozmnožovací materiál chmele
uváděný do oběhu musí splňovat požadavky na
vlastnosti, které ministerstvo stanoví vyhláškou. Za
tyto vlastnosti rozmnožovacího materiálu odpovídá
dodavatel, který je povinen odběrateli písemně ozná-
mit skutečně zjištěné vlastnosti rozmnožovacího ma-
teriálu chmele uváděného do oběhu.

(5) Dodavatel, který vyrábí standardní roz-
množovací materiál chmele, je dále povinen

a) odebírat vzorky z každého meriklonu a vysadit
je pro účely následné kontroly nebo zajistit
Ústavu přístup k porostům prokazatelně vysa-
zeným u odběratele kontrolované sadby,

b) vést a uchovávat po dobu 3 let evidenci o

1. původu meriklonu použitého k výrobě,

2. počtu kusů vyrobeného standardního roz-
množovacího materiálu a o osobě, jíž byl
předán,

3. množství standardního rozmnožovacího ma-
teriálu použitého ve vlastním podniku a

4. vlastnostech vyrobeného standardního roz-
množovacího materiálu a

c) předkládat na vyžádání Ústavu evidenci podle
písmene b) ke kontrole.

(6) Ústav provádí kontrolu dodržování povin-
ností stanovených v odstavcích 2 až 5 a následnou
kontrolu vyrobeného standardního rozmnožovacího
materiálu chmele. Pro účely následné kontroly od-
růdové pravosti a odrůdové čistoty vegetační zkouš-
kou odebírá Ústav vzorky z vyrobeného rozmnožo-
vacího materiálu chmele.

(7) Rozmnožovací materiál chmele množený
mikrorozmnožováním lze uvádět do oběhu pouze
jako standardní rozmnožovací materiál podle § 3
odst. 1 písm. c).

(8) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) požadavky na vlastnosti množitelských porostů
a rozmnožovacího materiálu chmele a na uvá-
dění do oběhu rozmnožovacího materiálu
chmele,

b) kritické body sledované ve výrobním procesu
rozmnožovacího materiálu chmele,

c) náležitosti evidence o kontrole kritických bodů
rozmnožovacího materiálu chmele,

d) postup při odběru vzorků rozmnožovacího ma-
teriálu chmele,

e) způsob provádění mikrorozmnožování,

f) způsob označování zdravotních tříd rozmnožo-
vacího materiálu chmele a

g) seznam škodlivých organismů, které snižují
kvalitu rozmnožovacího materiálu chmele.“.

40. V § 24 odst. 1 písm. b) se text „c)“ nahra-
zuje textem „d)“.

41. V § 24 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) je chráněná podle odrůdového práva alespoň
v jednom členském státě nebo podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie o odrůdo-
vých právech Společenství4b),“.

42. V § 24 odst. 2 písm. c) se slovo „úřední“
zrušuje.

43. V § 24 odst. 2 písm. d) se slova „v sez-
namu“ zrušují a slova „jednoho členského státu“ se
nahrazují slovy „v jednom členském státě“.

44. V § 24 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

45. V § 24a odst. 1 písm. c) se číslo „3“ nahra-
zuje číslem „5“.

46. V § 26 odst. 2 písm. e) se slova „chmele a“
zrušují.

47. V § 26 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f) uchovávané odrůdy a

g) odrůdy chmele.“.

48. V § 27 odst. 1 se slovo „Unie.2)“ nahrazuje
slovy „Unie pro ochranu nových odrůd rostlin2).“.

49. Poznámka pod čarou č. 11b zní:

„11b) Nařízení Komise (ES) č. 637/2009 ze dne 22. července
2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke vhod-
nosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zele-
niny, v platném znění.“.

50. V § 27 odst. 6 se za slovo „schválit“ vkládá
slovo „dočasné“.

51. V § 28 odst. 3 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ , a udržovací šlechtění odrůdy je
zajištěno v České republice nebo v jiném členském
státě; odrůda může být udržována v jiném státě, po-
kud je zabezpečena rovnocenná kontrola udržova-
cího šlechtění“.
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52. V § 28 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „nebo v jiném členském státě“.

53. V § 30 odst. 3 se slovo „Ústavu“ zrušuje
a na konci odstavce se doplňuje věta „Metodiky jsou
uveřejněné na internetových stránkách Odrůdového
úřadu Společenství (CPVO), Unie pro ochranu no-
vých odrůd rostlin (UPOV) a Ústavu.“.

54. V § 30 odst. 8 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

55. V § 31 odst. 3 se slova „za 6 měsíců“ na-
hrazují slovem „ročně“.

56. V § 33 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena k) a l), která znějí:

„k) v případě uchovávané odrůdy údaj o tom, že se
jedná o uchovávanou odrůdu, a

l) v případě odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za
zvláštních podmínek údaj o tom, že se jedná
o odrůdu vyšlechtěnou pro pěstování za zvlášt-
ních podmínek.“.

57. V § 33 odst. 2 se za slovo „révy“ vkládají
slova „a chmele“.

58. V § 33 odst. 4 se slovo „a“ nahrazuje čár-
kou, slova „z důvodu zachování biologické rozma-
nitosti“ se nahrazují slovy „a odrůda vyšlechtěná pro
pěstování za zvláštních podmínek“ a na konci od-
stavce se doplňuje věta „V případě odrůd ovocného
druhu se v seznamu uvede údaj úřední popis odrůdy
nebo údaj úředně uznaný popis odrůdy.“.

59. V § 34 odst. 3 se slova „se předkládá“ na-
hrazují slovy „předkládá udržovatel“.

60. V § 34 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Ustanovení § 29 odst. 3 a § 30 odst. 1 se použijí
obdobně.“.

61. V § 34 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Ústav zruší zápis ve Státní odrůdové knize udržo-
vatele registrované odrůdy, který nepodal žádost
o prodloužení registrace.“.

62. V § 34 odst. 6 se za slovo „odrůdy“ vkládají
slova „ovocného rodu nebo druhu“.

63. V § 34 odst. 7 se za slovo „udržovatele“
vkládají slova „podanou nejpozději do uplynutí
doby registrace“.

64. V § 35 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „nebo v jiném členském státě“.

65. V § 35 odst. 3 písm. a) se za slovo „práv“

vkládají slova „podle zákona o ochraně práv k odrů-
dám rostlin2)“.

66. V § 35 odst. 3 se na konci písmene b) čárka
nahrazuje tečkou a doplňuje se věta „Ustanovení
§ 29 odst. 3 a § 30 odst. 1 písm. a) se použijí ob-
dobně,“.

67. V § 35 odst. 3 se na konci písmene c) do-
plňuje věta „Ustanovení § 30 odst. 1 písm. b) se po-
užije obdobně.“.

68. V § 35 odst. 5 se za slovo „révy“ vkládají
slova „a chmele“.

69. V § 38 odst. 5 se věty druhá a poslední zru-
šují.

70. V § 38a odst. 1 písm. b) se slova „stan-
dardní rozmnožovací materiál“ nahrazují slovy
„rozmnožovací materiál zemědělských druhů, zele-
ninových druhů nebo“.

71. V § 38a odst. 2 písm. b) se slovo „nebo“
nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se do-
plňují slova „ , § 23a odst. 2 písm. a), § 23a odst. 3
nebo § 23a odst. 5 písm. b)“.

72. V § 38a odst. 2 písm. h) se slova „nepo-
skytne na žádost Ústavu informaci“ nahrazují slovy
„pravidelně neaktualizuje údaje jeho se týkající v da-
tabázi vedené Ústavem“.

73. V § 38a odst. 2 písm. j) a v § 42 odst. 2 se
číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

74. V § 38a odst. 4 se číslo „5“ nahrazuje čís-
lem „6“.

75. V § 39 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.

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

76. V § 39 odst. 1 písmeno l) zní:

„l) seznam klonů odrůd révy a chmele,“.

77. Příloha č. 2 se včetně nadpisu zrušuje.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Správní řízení, která byla zahájena podle zákona
č. 219/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, a nebyla přede dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena,
se dokončí podle zákona č. 219/2003 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, s výjimkou řízení o registraci uchovávané od-
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růdy a řízení o registraci odrůdy chmele, která se
dokončí podle § 26 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin

Čl. III

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrů-
dám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o od-
růdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrů-
dám), ve znění zákona č. 147/2002 Sb., zákona
č. 149/2002 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 554/2005 Sb., zákona
č. 184/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona
č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„To neplatí, pokud je název v rozporu s ustanovením
odstavce 2.“.

2. V § 7 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 15 zní:

„(2) Případy, kdy název odrůdy není pří-
pustný, upravuje přímo použitelný předpis Evrop-
ské unie15).

15) Čl. 63 nařízení Rady (ES) č. 2100/94.“.

3. V § 9 se na konci písmene f) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) informaci o tom, kdo je udržovatelem odrůdy
a kde je udržovací šlechtění prováděno.“.

4. V § 14 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Vyskytnou-li se překážky, které brání
dalšímu řízení, Ústav vyzve žadatele, aby překážky
odstranil, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu;
současně žadatele upozorní, že v případě neodstra-
nění překážek žádost zamítne.“.

5. V § 17 odstavec 3 zní:

„(3) Ustanovení odstavce 1 platí i pro období
po skončení doby trvání ochranných práv. Ustano-
vení odstavce 2 platí i pro období po skončení doby
trvání ochranných práv pouze v případě názvu od-
růdy, jež dosáhla zvláštního významu.“.

6. V § 18 odst. 3 se slovo „též“ zrušuje a na
konci textu odstavce se doplňují slova „a sdělit

veškeré informace nezbytné pro posouzení další
existence chráněné odrůdy“.

7. V § 23h odst. 1 se na konci písmene b) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

8. Poznámka pod čarou č. 13 zní:

„13) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů.“.

9. V § 26 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

10. V § 30 se slova „právní ochrany“ nahrazují
slovy „ochrany práv“.

11. V příloze č. 1 písm. b) se slovo „rostliny“
nahrazuje slovem „plodiny“ a slova „jetel perský“ se
nahrazují slovy „jetel zvrácený (perský)“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Správní řízení, která byla zahájena podle zákona
č. 408/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, a nebyla přede dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena,
se dokončí podle zákona č. 408/2000 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. V

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona
č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona
č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona
č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona
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č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 296/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona
č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona
č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona
č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona
č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona
č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona
č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona
č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona
č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona
č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona
č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona
č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona
č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona
č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona
č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona
č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona
č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona
č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona
č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona
č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona
č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona
č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona
č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona
č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona
č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/
/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/
/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/
/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/

/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/
/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/
/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/
/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/
/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/
/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/
/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/
/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/
/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/
/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/
/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/
/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/
/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/
/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/
/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/
/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/
/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/
/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/
/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/
/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/
/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/
/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/
/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/
/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/
/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/
/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 364/
/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 369/
/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb., zákona č. 115/
/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb. a zákona č. 119/
/2020 Sb., se mění takto:

1. V položce 90 písm. c) se slova „nebo poskyt-
nutí licence do rejstříku50)“ zrušují.

2. Položka 91 se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

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

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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335

ZÁKON

ze dne 22. července 2020

o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje mezinárodní spolu-
práci při řešení daňových sporů harmonizovaným
postupem podle předpisu Evropské unie upravují-
cího mechanismus řešení daňových sporů v Evropské
unii1).

(2) Tento zákon se nepoužije při postupu podle
mezinárodní smlouvy.

§ 2

Sporná otázka

Spornou otázkou se pro účely harmonizova-
ného postupu rozumí záležitost vedoucí ke vzniku
sporu vyplývajícího z výkladu a uplatňování mezi-
národní smlouvy.

§ 3

Mezinárodní smlouva

Mezinárodní smlouvou se pro účely harmoni-
zovaného postupu rozumí

a) mezinárodní smlouva upravující zamezení dvo-
jímu zdanění příjmů nebo majetku, která je sou-
částí právního řádu České republiky, nebo

b) Úmluva o zamezení dvojího zdanění v souvis-
losti s úpravou zisků sdružených podniků.

§ 4

Dotčený stát

Dotčeným státem se pro účely harmonizova-

ného postupu rozumí členský stát Evropské unie,
kterého se dotýká sporná otázka.

§ 5

Dotčený poplatník

Dotčeným poplatníkem se pro účely harmoni-
zovaného postupu rozumí daňový rezident člen-
ského státu Evropské unie, na jehož daňovou povin-
nost má sporná otázka bezprostřední vliv.

§ 6

Prostředek ochrany

Prostředkem ochrany se pro účely harmonizo-
vaného postupu rozumí

a) opravný prostředek, dozorčí prostředek nebo
jiný prostředek ochrany při správě daní a návrh
na zahájení řízení před soudem a

b) prostředek ochrany podle právních předpisů ji-
ného dotčeného státu obdobný prostředkům
podle písmene a).

§ 7

Výklad pojmů

Pojem použitý v tomto zákoně vymezený mezi-
národní smlouvou použitelnou mezi Českou re-
publikou a jiným dotčeným státem ke dni, kdy se
dotčený poplatník dozvěděl o opatření, které vede
nebo povede ke vzniku sporné otázky, má význam
daný v tomto okamžiku touto smlouvou, nevyplývá-
-li ze souvislostí něco jiného.

§ 8

Vztah k daňovému řádu

Při harmonizovaném postupu týkajícím se ře-
šení daňových sporů se postupuje podle daňového
řádu, nestanoví-li tento zákon jinak.
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ČÁST DRUHÁ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

HLAVA I

PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY

§ 9

Příslušný orgán

Příslušným orgánem se pro účely harmonizova-
ného postupu rozumí tuzemský příslušný orgán
nebo zahraniční příslušný orgán.

§ 10

Tuzemský příslušný orgán

Tuzemským příslušným orgánem je Minister-
stvo financí nebo zmocněný příslušný orgán.

§ 11

Ministerstvo financí

(1) Ministerstvo financí vede seznam zmocně-
ných příslušných orgánů a tento seznam zveřejňuje
na svých internetových stránkách.

(2) Ministerstvo financí je příslušné k řešení
sporné otázky harmonizovaným postupem.

§ 12

Zmocněný příslušný orgán

(1) Zmocněným příslušným orgánem je správce
daně s celostátní působností zmocněný Minister-
stvem financí k řešení sporné otázky harmonizova-
ným postupem.

(2) Ministerstvo financí ve zmocnění vymezí
okruh věcí, k jejichž řešení je namísto něj příslušný
zmocněný příslušný orgán.

(3) Zmocněný příslušný orgán je při výkonu
své působnosti podřízen Ministerstvu financí.

§ 13

Určení příslušnosti k řešení sporné otázky

(1) Ministerstvo financí může převzít řešení
sporné otázky, k jejímuž vyřízení je příslušný zmoc-
něný příslušný orgán. O tomto postupu Minister-
stvo financí uvědomí tento zmocněný příslušný
orgán.

(2) Pokud by řešení sporné otázky vzhledem
k rozsahu zmocnění příslušelo částečně zmocně-
nému příslušnému orgánu a částečně Ministerstvu
financí, je k jejímu řešení příslušné Ministerstvo fi-
nancí. Zmocněný příslušný orgán spolupracuje s Mi-
nisterstvem financí při řešení této sporné otázky.

(3) V případě pochybností o příslušnosti k ře-
šení sporné otázky určí Ministerstvo financí, který
tuzemský příslušný orgán je příslušný k tomuto ře-
šení, popřípadě též určí, který z tuzemských přísluš-
ných orgánů bude spolupracovat s Ministerstvem fi-
nancí při řešení této sporné otázky.

§ 14

Zahraniční příslušný orgán

Zahraničním příslušným orgánem se pro účely
harmonizovaného postupu rozumí orgán jiného do-
tčeného státu, který je příslušným orgánem podle
právních předpisů tohoto státu.

HLAVA II

UZNÁVANÉ NEZÁVISLÉ OSOBY

§ 15

Uznávaná nezávislá osoba

Uznávanou nezávislou osobou se pro účely har-
monizovaného postupu rozumí fyzická osoba nepří-
slušející k daňovému orgánu žádného členského
státu Evropské unie, která se může za podmínek sta-
novených tímto zákonem podílet na posuzování

a) přípustnosti žádosti o zahájení harmonizova-
ného postupu, a

b) sporné otázky.

§ 16

Tuzemská uznávaná nezávislá osoba

(1) Tuzemskou uznávanou nezávislou osobou
se pro účely harmonizovaného postupu rozumí fy-
zická osoba, kterou Ministerstvo financí jmenuje
uznávanou nezávislou osobou.

(2) Ministerstvo financí jmenuje nejméně 3 tu-
zemské uznávané nezávislé osoby.

(3) Ministerstvo financí průběžně ověřuje, zda
tuzemská uznávaná nezávislá osoba splňuje pod-
mínky pro jmenování uznávanou nezávislou osobou.
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(4) Ministerstvo financí může poskytnout kon-
taktní údaje tuzemské uznávané nezávislé osoby
orgánu jiného členského státu Evropské unie za úče-
lem jejího jmenování členem poradního orgánu.

§ 17

Jmenování tuzemské uznávané nezávislé osoby
a oznamování změn

(1) Fyzickou osobu lze jmenovat tuzemskou
uznávanou nezávislou osobou, pokud je způsobilá
být rozhodcem podle zákona upravujícího rozhodčí
řízení a je schopná jednat nestranně a čestně. Pod-
mínka státního občanství podle zákona upravujícího
rozhodčí řízení se nepoužije.

(2) Fyzická osoba, která má být jmenována tu-
zemskou uznávanou nezávislou osobou, sdělí v sou-
vislosti s tímto jmenováním Ministerstvu financí

a) jméno,

b) datum narození,

c) adresu místa trvalého pobytu nebo obdobného
místa v případě, že jde o cizince,

d) kontaktní údaje,

e) úplné a aktuální informace o profesním a akade-
mickém působení a

f) informace o způsobilosti, odbornosti a možném
střetu zájmů.

(3) Ministerstvo financí vyrozumí Evropskou
komisi o jmenování tuzemské uznávané nezávislé
osoby a spolu s tím jí o této osobě sdělí

a) informace podle odstavce 2 písm. a), e) a f) a

b) informaci o tom, zda tato osoba může být jme-
nována předsedou poradní komise.

(4) Tuzemská uznávaná nezávislá osoba je po-
vinna oznámit Ministerstvu financí změnu v údajích
podle odstavce 2 do 30 dnů ode dne, kdy k této
změně došlo.

(5) Ministerstvo financí vyrozumí o změně
údajů podle odstavce 3 Evropskou komisi.

§ 18

Odvolání tuzemské uznávané nezávislé osoby

(1) Ministerstvo financí odvolá tuzemskou
uznávanou nezávislou osobu, pokud

a) o to požádá,

b) závažným způsobem poruší povinnost podle
tohoto zákona, nebo

c) již nesplňuje podmínky pro jmenování.

(2) Vznesl-li jiný členský stát Evropské unie
podnět na odvolání tuzemské uznávané nezávislé
osoby pro důvodné podezření, že tato osoba není
dostatečně nezávislá, Ministerstvo financí posoudí
tento podnět do 6 měsíců ode dne, kdy jej obdrželo.

(3) Ministerstvo financí vyrozumí Evropskou
komisi o odvolání tuzemské uznávané nezávislé oso-
by a o výsledku posouzení podnětu podle od-
stavce 2.

§ 19

Zahraniční uznávaná nezávislá osoba

(1) Zahraniční uznávanou nezávislou osobou se
pro účely harmonizovaného postupu rozumí fyzická
osoba, kterou orgán jiného členského státu Evropské
unie jmenoval uznávanou nezávislou osobou.

(2) Ministerstvo financí může vznést podnět na
odvolání zahraniční uznávané nezávislé osoby, po-
kud má důvodné podezření, že tato osoba není do-
statečně nezávislá. Podnět podává Evropské komisi
a spolu s ním poskytne podklady, ze kterých vy-
plývá toto podezření.

HLAVA III

PORADNÍ ORGÁNY

§ 20

Poradní orgán

(1) Poradním orgánem se pro účely harmonizo-
vaného postupu rozumí poradní komise nebo ko-
mise pro alternativní řešení sporů.

(2) Tuzemský příslušný orgán vytváří pod-
mínky pro jednání poradního orgánu a zabezpečuje
jeho činnost.

(3) Poradní orgán

a) přijímá informace od tuzemského příslušného
orgánu a od dotčeného poplatníka,

b) žádá tuzemský příslušný orgán o zajištění účasti
dotčeného poplatníka nebo jeho zástupce na
jednání poradního orgánu,

c) posuzuje spornou otázku.
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(4) Poradní komise dále posuzuje přípustnost
žádosti o zahájení harmonizovaného postupu.

(5) V záležitostech týkajících se poradního
orgánu se přihlédne ke zvyklostem obvyklým při
mezinárodní obchodní arbitráži.

(6) Člen poradního orgánu má při výkonu čin-
ností podle odstavců 3 a 4 postavení úřední osoby
tuzemského příslušného orgánu.

§ 21

Poradní komise

(1) Poradní komise se skládá z

a) předsedy,
b) 1 zástupce každého příslušného orgánu a

c) 1 uznávané nezávislé osoby za každý dotčený
stát.

(2) Na základě dohody všech příslušných
orgánů učiněné při zřizování poradní komise může
být počet osob podle odstavce 1 písm. b) nebo c)
zvýšen na 2 osoby.

(3) Každý člen poradní komise, který je uzná-
vanou nezávislou osobou, s výjimkou předsedy, má
náhradníka, který je uznávanou nezávislou osobou.
Ustanovení o uznávané nezávislé osobě jako členovi
poradní komise se použijí obdobně i pro jejího ná-
hradníka.

(4) V případě, že uznávaná nezávislá osoba ne-
může plnit své povinnosti člena poradní komise, na-
stoupí na její místo náhradník. Pokud tohoto ná-
hradníka jmenoval členem poradního orgánu tuzem-
ský příslušný orgán, jmenuje namísto něj nového ná-
hradníka; ustanovení § 42 se použije obdobně.

(5) V případě, že předseda nemůže plnit své
povinnosti člena poradní komise, jmenují ostatní čle-
nové poradní komise nového předsedu ze všech
uznávaných nezávislých osob.

§ 22

Komise pro alternativní řešení sporů

(1) Komisi pro alternativní řešení sporů lze na
základě dohody všech příslušných orgánů zřídit
k posouzení sporné otázky namísto poradní komise.

(2) Komise pro alternativní řešení sporů může
být na základě dohody všech příslušných orgánů
zřízena jako stálý poradní orgán. Pro stálý poradní

orgán se ustanovení o zřízení poradního orgánu,
členství v něm a postupu poradního orgánu použijí
přiměřeně.

(3) Nedohodnou-li se příslušné orgány, s výjim-
kou pravidel týkajících se nezávislostí členů, jinak,
použijí se na složení komise pro alternativní řešení
sporů a náhradníky jejích členů ustanovení o poradní
komisi obdobně.

HLAVA IV

SOUDY

§ 23

Řízení před soudem

(1) V řízení před soudem podle tohoto zákona
se postupuje podle předpisů upravujících občanské
soudní řízení.

(2) Pro řízení je příslušný okresní soud, v jehož
obvodu má sídlo tuzemský příslušný orgán.

§ 24

Účastenství poradního orgánu
v řízení před soudem

(1) Poradní orgán má způsobilost být účastní-
kem občanského soudního řízení podle tohoto zá-
kona.

(2) Za poradní orgán jedná jeho předseda. Před-
seda poradního orgánu má v řízení podle odstavce 1
a při výkonu rozhodnutí vydaného v tomto řízení
stejná práva a povinnosti jako poradní orgán.

ČÁST TŘETÍ

HARMONIZOVANÝ POSTUP

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 25

Dotčený stát, ve kterém se činí podání

(1) U všech příslušných orgánů se činí podání
obsahující

a) žádost o zahájení harmonizovaného postupu,

b) zpětvzetí žádosti o zahájení harmonizovaného
postupu,
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c) žádost o posouzení přípustnosti žádosti o zahá-
jení harmonizovaného postupu poradní komisí,
nebo

d) žádost o posouzení sporné otázky poradním
orgánem.

(2) Při podávání zjednodušeným způsobem
postačí učinit podání pouze u tuzemského přísluš-
ného orgánu. Zjednodušeným způsobem lze učinit
podání uvedená v odstavci 1 a podání obsahující
doplňující informace.

(3) Zjednodušeným způsobem může učinit
podání pouze dotčený poplatník, který je daňovým
rezidentem České republiky a je

a) fyzickou osobou, nebo

b) právnickou osobou nebo jednotkou bez právní
osobnosti, které nejsou

1. velkou účetní jednotkou podle zákona upra-
vujícího účetnictví a

2. ve velké skupině účetních jednotek podle zá-
kona upravujícího účetnictví.

(4) Tuzemský příslušný orgán vyrozumí zahra-
niční příslušné orgány o podání učiněném zjednodu-
šeným způsobem do 2 měsíců ode dne, kdy mu toto
podání došlo. V případě podání obsahujícího do-
plňující informace tuzemský příslušný orgán spolu
s vyrozuměním zašle i kopii těchto informací.

(5) Podání učiněné zjednodušeným způsobem
dotčeným poplatníkem, který podal žádost o zahá-
jení harmonizovaného postupu (dále jen „účastník
postupu“), který není daňovým rezidentem České
republiky, u příslušného orgánu dotčeného státu, je-
hož je daňovým rezidentem, se považuje za podání
učiněné u tuzemského příslušného orgánu v den,
kdy zahraniční příslušný orgán odeslal vyrozumění
tuzemskému příslušnému orgánu.

(6) Doplňující informace poskytnuté zjednodu-
šeným způsobem účastníkem postupu, který není
daňovým rezidentem České republiky, příslušnému
orgánu dotčeného státu, jehož je daňovým reziden-
tem, se považují za poskytnuté tuzemskému přísluš-
nému orgánu v den, kdy zahraničnímu příslušnému
orgánu tyto informace došly, pokud zahraniční pří-
slušný orgán jejich kopii zaslal tuzemskému přísluš-
nému orgánu.

§ 26

Podání v jiném dotčeném státě

Stanoví-li tento zákon povinnost učinit podání
v jiném dotčeném státě u zahraničního příslušného
orgánu, použije se na toto podání právní řád tohoto
dotčeného státu.

HLAVA II

ZAHÁJENÍ POSTUPU

§ 27

Žádost o zahájení harmonizovaného postupu

(1) Harmonizovaný postup se zahajuje na žá-
dost dotčeného poplatníka. Zahájení harmonizova-
ného postupu nebrání skutečnost, že

a) se opatření vedoucí ke sporné otázce stalo podle
právních předpisů dotčeného státu konečným,

b) probíhá řízení o prostředku ochrany nebo

c) proběhlo řízení o prostředku ochrany, s výjim-
kou řízení ve správním soudnictví uvedeného
v § 65 odst. 2.

(2) Žádost podle odstavce 1 musí obsahovat

a) označení všech dotčených států,

b) jméno, místo pobytu nebo sídlo, daňové identi-
fikační číslo a další informace nezbytné k určení
totožnosti

1. účastníka postupu a

2. další osoby nebo jednotky bez právní osob-
nosti, kterých se sporná otázka týká,

c) vymezení zdaňovacího období, kterého se spor-
ná otázka týká, jde-li o daň, která má zdaňovací
období,

d) podrobné informace o sporné otázce, zahrnující
povahu a datum provedení úkonů vedoucích ke
sporné otázce a výši související částky v měně
dotčeného státu, včetně kopií podpůrných
písemností,

e) odkaz na použitelné vnitrostátní předpisy a na
použitelnou mezinárodní smlouvu; je-li použi-
telná více než 1 mezinárodní smlouva, uvede
se v žádosti, na základě které smlouvy má být
postup k vyřešení sporné otázky veden,

f) prohlášení účastníka postupu, že na přiměřenou
žádost příslušného orgánu odpoví co nejúplněji
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a co nejrychleji a na žádost příslušného orgánu
poskytne veškerou dokumentaci, a

g) informace, pokud ve vztahu ke sporné otázce
existují, s kopiemi všech podpůrných písem-
ností, a to:

1. vysvětlení, proč se účastník postupu do-
mnívá, že existuje sporná otázka,

2. podrobné informace o prostředcích ochrany,
které účastník postupu uplatnil v souvislosti
s opatřením vedoucím ke vzniku sporné
otázky,

3. soudní rozhodnutí týkající se sporné otázky,

4. kopii konečného rozhodnutí o stanovení
daně nebo jiné písemnosti s rovnocenným
účinkem a kopie dalších písemností vyda-
ných daňovými orgány v souvislosti se spor-
nou otázkou a

5. informace o dalších žádostech o zahájení
postupů k vyřešení sporné otázky vedených
podle mezinárodní smlouvy, které v souvis-
losti se stejnou spornou otázkou podal účast-
ník postupu.

(3) Žádost podle odstavce 1 lze podat do 3 let
ode dne, kdy se účastník postupu dozvěděl o opa-
tření, které vede nebo povede ke vzniku sporné otáz-
ky.

(4) Tuzemský příslušný orgán může nejpozději
do 3 měsíců ode dne, kdy mu došla žádost podle
odstavce 1, vyzvat účastníka postupu, aby poskytl
doplňující informace nezbytné pro posouzení sporné
otázky, která je předmětem žádosti, a to nejpozději
do 3 měsíců ode dne, kdy mu byla výzva oznámena.

(5) Tuzemský příslušný orgán předá informace
poskytnuté účastníkem postupu podle odstavce 4
zahraničním příslušným orgánům.

§ 28

Potvrzení přijetí žádosti
a vyrozumění zahraničních příslušných orgánů

(1) Tuzemský příslušný orgán potvrdí, že mu
došla žádost o zahájení harmonizovaného postupu,
nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy mu žádost
došla.

(2) Tuzemský příslušný orgán ve lhůtě podle
odstavce 1 vyrozumí zahraniční příslušné orgá-
ny o přijetí žádosti o zahájení harmonizovaného

postupu. Ve vyrozumění se uvede informace o ja-
zyku, který hodlá tuzemský příslušný orgán použí-
vat při komunikaci se zahraničními příslušnými
orgány, a o dni, kdy žádost tomuto orgánu došla.
Při komunikaci mezi tuzemským příslušným orgá-
nem a zahraničními příslušnými orgány se nepoužijí
ustanovení o jednacím jazyce podle daňového řádu.

§ 29

Zpětvzetí žádosti
o zahájení harmonizovaného postupu

(1) Tuzemský příslušný orgán vyrozumí zahra-
niční příslušné orgány o zpětvzetí žádosti o zahájení
harmonizovaného postupu, které u něj bylo učiněno.

(2) Zpětvzetí žádosti o zahájení harmonizova-
ného postupu je účinné ke dni, kdy bylo učiněno
vůči prvnímu z příslušných orgánů.

HLAVA III

DÍLČÍ POSTUP PŘED ŘEŠENÍM
SPORNÉ OTÁZKY DOHODOU

§ 30

Rozhodnutí o přípustnosti žádosti

(1) Žádost o zahájení harmonizovaného postu-
pu není přípustná, pokud

a) neobsahuje stanovené údaje,

b) účastník postupu neposkytl v určené lhůtě do-
plňující informace,

c) sporná otázka neexistuje nebo

d) byla podána opožděně.

(2) Tuzemský příslušný orgán vydá rozhodnutí
o přípustnosti žádosti o zahájení harmonizovaného
postupu nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mu
žádost došla. V případě, že tuzemský příslušný
orgán vyzval účastníka postupu k poskytnutí do-
plňujících informací, započne lhůta pro vydání roz-
hodnutí běžet dnem, kdy tomuto orgánu dojdou do-
plňující informace, nebo dnem, kdy marně uplynula
lhůta pro poskytnutí těchto informací.

(3) Pokud marně uplynula lhůta pro vydání
rozhodnutí o přípustnosti žádosti o zahájení harmo-
nizovaného postupu, hledí se na tuto žádost jako na
přípustnou.

(4) Tuzemský příslušný orgán vyrozumí o vy-
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dání rozhodnutí podle odstavce 2 nebo o marném
uplynutí lhůty podle odstavce 3 zahraniční příslušné
orgány.

§ 31

Posouzení přípustnosti žádosti poradní komisí

(1) Rozhodne-li některý z příslušných orgánů
o tom, že je žádost o zahájení harmonizovaného po-
stupu nepřípustná, může účastník postupu podat žá-
dost o posouzení přípustnosti žádosti o zahájení har-
monizovaného postupu poradní komisí. Žádost musí
obsahovat prohlášení o tom, že v žádném z dotče-
ných států

a) neprobíhá řízení o prostředku ochrany týkající
se rozhodnutí o přípustnosti žádosti a

b) nelze uplatnit prostředek ochrany týkající se
tohoto rozhodnutí, nebo se účastník postupu
vzdal práva na podání takového prostředku
ochrany.

(2) Žádost podle odstavce 1 nelze podat, pokud

a) všechny příslušné orgány rozhodly o tom, že je
žádost o zahájení harmonizovaného postupu
nepřípustná, a proti žádnému z těchto rozhod-
nutí účastník postupu nemůže uplatnit prostře-
dek ochrany,

b) v některém z dotčených států probíhá řízení
o prostředku ochrany týkající se rozhodnutí
o přípustnosti žádosti o zahájení harmonizova-
ného postupu,

c) účastník postupu může v souvislosti s rozhod-
nutím o tom, že je žádost o zahájení harmoni-
zovaného postupu nepřípustná, vydaným pří-
slušným orgánem některého z dotčených států,
uplatnit prostředek ochrany a nevzdal se svého
práva na jeho uplatnění,

d) byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí tuzem-
ského příslušného orgánu o tom, že je žádost
o zahájení harmonizovaného postupu nepří-
pustná, nebo

e) soud v některém z ostatních dotčených států
potvrdil pravomocné rozhodnutí, vydané pří-
slušným orgánem tohoto dotčeného státu,
o tom, že je žádost o zahájení harmonizovaného
postupu nepřípustná, vydané příslušným orgá-
nem tohoto dotčeného státu, a podle práva to-
hoto státu se nelze od tohoto soudního rozhod-
nutí odchýlit.

(3) Žádost podle odstavce 1 lze podat nejpoz-
ději do 50 dnů ode dne, kdy poslední příslušný orgán
oznámil účastníkovi postupu rozhodnutí o přípust-
nosti žádosti o zahájení harmonizovaného postupu,
nebo ode dne, kdy odpadly překážky pro její podání
podle odstavce 2, podle toho, který den nastane
později.

(4) Poradní komise při posuzování přípustnosti
žádosti o zahájení harmonizovaného postupu při-
hlédne k rozhodnutí soudu nebo obdobného orgánu
v této věci, pokud bylo v některém z dotčených států
vydáno.

(5) Poradní komise předá své stanovisko všem
příslušným orgánům nejpozději do 30 dní ode dne,
kdy stanovisko vydala.

(6) Vyplývá-li ze stanoviska poradní komise, že
je žádost o zahájení harmonizovaného postupu pří-
pustná, učiní tuzemský příslušný orgán vůči všem
zahraničním příslušným orgánům podnět k zahájení
řešení sporné otázky dohodou. Tuzemský příslušný
orgán o tomto podnětu vyrozumí poradní komisi
a účastníka postupu. Pokud z rozhodnutí tuzem-
ského příslušného orgánu o přípustnosti žádosti
o zahájení harmonizovaného postupu vyplývá, že
je tato žádost nepřípustná, nepřihlíží se k němu.

§ 32

Jednostranné vyřešení sporné otázky

(1) Pokud lze žádosti o zahájení harmonizova-
ného postupu zcela vyhovět nezávisle na zahranič-
ních příslušných orgánech, může tuzemský přísluš-
ný orgán ve lhůtě pro vydání rozhodnutí o přípust-
nosti žádosti o zahájení harmonizovaného postupu
jednostranně vyřešit spornou otázku tak, že vydá
zprávu o výsledku harmonizovaného postupu, ve
které uvede, jak se má ve vztahu ke sporné otázce
vykládat a uplatňovat mezinárodní smlouva.

(2) Tuzemský příslušný orgán o jednostranném
vyřešení sporné otázky vyrozumí zahraniční přísluš-
né orgány.

§ 33

Zastavení harmonizovaného postupu

(1) Tuzemský příslušný orgán rozhodne o za-
stavení harmonizovaného postupu, pokud

a) ze stanoviska poradní komise vyplývá, že je žá-
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dost o zahájení harmonizovaného postupu ne-
přípustná,

b) jej zahraniční příslušný orgán vyrozuměl o tom,
že spornou otázku vyřešil jednostranně.

(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. b) se
nedoručuje a nelze proti němu uplatnit opravné pro-
středky. Za den doručení rozhodnutí se považuje
den založení do spisu.

HLAVA IV

ŘEŠENÍ SPORNÉ OTÁZKY DOHODOU

§ 34

Dohodovací postup příslušných orgánů

(1) Rozhodnou-li všechny příslušné orgány
pravomocně o tom, že je žádost o zahájení harmo-
nizovaného postupu přípustná, zahájí se dohodovací
postup příslušných orgánů.

(2) Dohodovací postup podle odstavce 1 se za-
hájí také na základě podnětu příslušného orgánu ně-
kterého z dotčených států, pokud ze stanoviska po-
radního orgánu vyplývá, že je žádost o zahájení har-
monizovaného postupu přípustná.

(3) Při dohodovacím postupu se příslušné
orgány pokusí dosáhnout dohody o řešení sporné
otázky.

§ 35

Lhůta pro dosažení dohody o řešení sporné otázky

(1) Lhůta pro dosažení dohody o řešení sporné
otázky činí 2 roky ode dne, kdy

a) nabylo právní moci poslední rozhodnutí o pří-
pustnosti žádosti o zahájení harmonizovaného
postupu nebo marně uplynula lhůta pro vydání
posledního rozhodnutí o přípustnosti žádosti
o zahájení harmonizovaného postupu, nebo

b) bylo poslednímu příslušnému orgánu ozná-
meno stanovisko poradní komise, podle kterého
je žádost o zahájení harmonizovaného postu-
pu přípustná, pokud poradní komise posuzo-
vala přípustnost této žádosti a některý z přísluš-
ných orgánů učinil podnět k zahájení řešení pří-
padu vzájemnou dohodou podle mezinárodní
smlouvy.

(2) Lhůta podle odstavce 1 se na základě
odůvodněného sdělení, které činí příslušný orgán

vůči všem ostatním příslušným orgánům, prodlužuje
nejvýše o 1 rok. Učiní-li příslušný orgán takové sdě-
lení, vyrozumí o něm tuzemský příslušný orgán
účastníka postupu.

(3) Uplyne-li marně lhůta pro dosažení dohody
o řešení sporné otázky, oznámí tuzemský příslušný
orgán účastníkovi postupu, že příslušné orgány ne-
dospěly k dohodě o řešení sporné otázky, a uvede
obecné důvody toho, proč dohody nebylo dosaženo.

§ 36

Výzva k poskytnutí dalších informací
při řešení sporné otázky dohodou

Je-li to nezbytné, může tuzemský příslušný
orgán při dohodovacím postupu vyzvat účastníka
postupu, aby poskytl další informace týkající se
sporné otázky, a to nejpozději do 3 měsíců ode
dne, kdy mu byla výzva oznámena.

HLAVA V

DAŇOVÁ ARBITRÁŽ

§ 37

Posouzení sporné otázky poradním orgánem

(1) Uplyne-li marně lhůta pro dosažení dohody
o řešení sporné otázky, může účastník postupu
podat žádost o posouzení sporné otázky poradním
orgánem.

(2) Žádost podle odstavce 1 lze podat nejpoz-
ději do 50 dnů ode dne, kdy tuzemský příslušný
orgán oznámil účastníkovi postupu, že příslušné
orgány nedospěly ve lhůtě pro dosažení dohody o ře-
šení sporné otázky k dohodě o řešení sporné otázky.

(3) Pokud ze stanoviska poradní komise vy-
plývá, že je žádost o zahájení harmonizovaného
postupu přípustná, ale žádný z příslušných orgánů
neučiní ve lhůtě do 60 dní ode dne, kdy bylo posled-
nímu z nich toto stanovisko oznámeno, podnět k za-
hájení jednání příslušných orgánů k dosažení do-
hody o řešení sporné otázky, posoudí spornou
otázku tato komise. Ustanovení o postupu porad-
ního orgánu po podání žádosti o posouzení sporné
otázky poradním orgánem se použijí obdobně.

(4) Poradní orgán při posuzování sporné otáz-
ky vychází z použitelné mezinárodní smlouvy
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a z použitelných vnitrostátních předpisů dotčených
států.

(5) K přijetí stanoviska poradního orgánu
o sporné otázce je třeba souhlasu nadpoloviční vět-
šiny všech jeho členů. Nelze-li této většiny dosáh-
nout, rozhoduje o přijetí stanoviska hlas předsedy.

§ 38

Postup příslušných orgánů
po posouzení sporné otázky poradním orgánem

(1) Příslušné orgány se do 6 měsíců ode dne,
kdy poslední z nich obdržel stanovisko poradního
orgánu o způsobu řešení sporné otázky, znovu po-
kusí dosáhnout dohody o řešení sporné otázky. Při
tom nejsou vázány stanoviskem poradního orgánu.

(2) Pokud marně uplyne lhůta podle od-
stavce 1, je stanovisko poradního orgánu o způsobu
řešení sporné otázky pro příslušné orgány závazné.

§ 39

Vyslovení nezávaznosti stanoviska
poradního orgánu

(1) Tuzemský příslušný orgán může podat
soudu návrh na vyslovení nezávaznosti stanoviska
poradního orgánu pro tuzemský příslušný orgán
v případě, kdy
a) se stanovisko tohoto poradního orgánu stalo

závazné pro tuzemský příslušný orgán,

b) vyšlo najevo, že uznávaná nezávislá osoba, která
byla členem tohoto poradního orgánu, porušila
zákaz dostat se do postavení, pro které lze
podat námitku proti jejímu jmenování členem
poradního orgánu, a

c) porušení tohoto zákazu mohlo mít vliv na ne-
závislost stanoviska poradního orgánu.

(2) Návrh podle odstavce 1 lze podat nejpoz-
ději do 2 let ode dne přijetí stanoviska poradního
orgánu.

(3) Po dobu řízení o návrhu podle odstavce 1
nevydá tuzemský příslušný orgán zprávu o vyřešení
sporné otázky, a pokud byla vydána, neuplatní se
postup pro stanovení daně na základě této zprávy
podle tohoto zákona, a přerušuje se lhůta pro
a) oznámení návrhu řešení sporné otázky,
b) vyslovení souhlasu s návrhem řešení sporné

otázky a

c) podání dodatečného daňového přiznání, a to
i pokud by tato lhůta byla stanovena na základě
výzvy k podání dodatečného daňového při-
znání.

(4) Účastníkem řízení o návrhu podle odstav-
ce 1 je tuzemský příslušný orgán a účastník postupu.

(5) Tuzemský příslušný orgán vyrozumí zahra-
niční příslušné orgány o podaném návrhu podle od-
stavce 1 a o rozhodnutí soudu o tomto návrhu.

§ 40

Následky vyslovení nezávaznosti stanoviska
poradního orgánu soudem

(1) Pokud soud rozhodne o tom, že stanovisko
poradního orgánu není pro tuzemský příslušný
orgán závazné,

a) tuzemský příslušný orgán nevydá zprávu o vý-
sledku harmonizovaného postupu, a pokud tuto
zprávu již vydal, nepřihlíží se k ní, a

b) účastník postupu může podat znovu žádost
o posouzení sporné otázky poradním orgánem,
o čemž jej soud v rozsudku poučí.

(2) Lhůta pro podání žádosti podle odstavce 1
písm. b) běží ode dne, kdy nabyl právní moci roz-
sudek, kterým byla vyslovena nezávaznost stano-
viska poradního orgánu pro tuzemský příslušný
orgán.

(3) Pokud byla na základě zprávy o vyřešení
sporné otázky pravomocně stanovena daň, obnoví
se z moci úřední řízení, ve kterém byla daň stano-
vena.

HLAVA VI

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
PRO PORADNÍ ORGÁNY

§ 41

Zřízení poradního orgánu

(1) Tuzemský příslušný orgán v součinnosti se
zahraničními příslušnými orgány zřídí poradní
orgán nejpozději do 120 dnů ode dne, kdy mu došla
žádost o zahájení harmonizovaného postupu po-
radní komisí nebo žádost o posouzení sporné otázky
poradním orgánem. Předseda poradního orgánu vy-
rozumí účastníka postupu o zřízení poradního
orgánu.
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(2) Tuzemský příslušný orgán ve lhůtě podle
odstavce 1 dohodne se zahraničními příslušnými
orgány pravidla fungování poradního orgánu, která
podepíše pověřená úřední osoba tuzemského přísluš-
ného orgánu, a oznámí účastníkovi postupu

a) pravidla fungování poradního orgánu,

b) lhůtu, ve které poradní orgán přijme stanovisko,
a

c) odkazy na použitelné vnitrostátní předpisy
dotčených států a na použitelné mezinárodní
smlouvy.

§ 42

Jmenování členů poradního orgánu

(1) Ve lhůtě pro zřízení poradní komise

a) jmenuje tuzemský příslušný orgán členem po-
radní komise

1. svého zástupce a

2. uznávanou nezávislou osobu a jejího náhrad-
níka a

b) jmenují zástupci příslušných orgánů a uznávané
nezávislé osoby, kteří jsou členem poradního
orgánu, ze všech uznávaných nezávislých osob
předsedu poradní komise.

(2) Pokud se členové poradní komise nedohod-
nou jinak, jmenují podle odstavce 1 písm. b) před-
sedou poradní komise uznávanou nezávislou osobu,
která je soudcem.

(3) Počet členů poradní komise podle od-
stavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2 lze zvýšit na 2, po-
kud se na tom dohodnou všechny příslušné orgány.

(4) Pravidla pro určení uznávaných nezávislých
osob, které mají být jmenovány podle odstavce 1
písm. a) bodu 2, tuzemský příslušný orgán dohodne
se zahraničním příslušným orgánem. Pokud se nepo-
daří tato pravidla dohodnout, určí se tyto uznávané
nezávislé osoby losováním ze všech uznávaných ne-
závislých osob.

(5) Nedohodnou-li se příslušné orgány jinak,
použijí se pro komisi pro alternativní řešení sporů
odstavce 1 až 4 obdobně.

§ 43

Námitka proti jmenování uznávané
nezávislé osoby členem poradního orgánu

(1) Tuzemský příslušný orgán může, s výjim-

kou případů, kdy byly uznávané nezávislé osoby do
této funkce jmenovány soudem nebo jiným orgánem
či osobou, jež jsou podle právních předpisů dotče-
ného státu určeny pro výkon této funkce, vznést ná-
mitku proti jmenování uznávané nezávislé osoby čle-
nem poradního orgánu příslušným orgánem, jestliže

a) přísluší k některému z orgánů působících v ob-
lasti správy daní nebo pro něj pracuje anebo se
v takovém postavení nacházela v průběhu před-
chozích 3 let přede dnem svého jmenování čle-
nem poradního orgánu,

b) má nebo měla podstatný vlastnický podíl nebo
hlasovací právo v kterémkoli dotčeném poplat-
níkovi nebo je či byla jeho zaměstnancem nebo
poradcem v průběhu předchozích 5 let přede
dnem svého jmenování členem poradního
orgánu,

c) neposkytuje dostatečnou záruku nestrannosti
při řešení sporu, ve kterém má být rozhodnuto,

d) samostatně vykonává daňově poradenskou čin-
nost, je zaměstnancem podnikatele, který po-
skytuje daňově poradenskou činnost, nebo se
v takovém postavení nacházela v průběhu před-
chozích 3 let přede dnem svého jmenování čle-
nem poradního orgánu, nebo

e) nastal důvod, který byl předem dohodnut všemi
příslušnými orgány.

(2) Tuzemský příslušný orgán uznávané nezá-
vislé osobě sdělí před jejím jmenováním členem po-
radního orgánu důvody podjatosti, na kterých se
podle odstavce 1 písm. e) dohodly příslušné orgány
dotčených států.

(3) Uznávané nezávislé osobě je zakázáno po
dobu výkonu funkce v poradním orgánu a 1 rok
po jejím skončení dostat se do postavení, pro které
lze podat námitku podle odstavce 1; ztráta postavení
uznávané nezávislé osoby nemá na tento zákaz vliv.

(4) Uznávaná nezávislá osoba na základě vyžá-
dání kteréhokoli příslušného orgánu oznámí tomuto
příslušnému orgánu informace o jakémkoliv zájmu,
vztahu nebo záležitosti, které by mohly ovlivňovat
její nezávislost nebo nestrannost nebo které by mo-
hly důvodně vzbudit pochybnosti o její nepodjatosti
v průběhu výkonu funkce, do 15 dnů ode dne, kdy jí
byla tato žádost oznámena.

(5) Tuzemský příslušný orgán na žádost uzná-
vané nezávislé osoby vydá této osobě potvrzení
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o tom, k jakému dni skončil výkon její funkce v po-
radním orgánu.

§ 44

Pravidla fungování poradního orgánu

(1) Poradní orgán postupuje v souladu s pra-
vidly fungování poradního orgánu.

(2) Pravidla fungování poradního orgánu obsa-
hují zejména

a) popis a hlavní rysy sporné otázky,

b) výchozí podmínky, na nichž se příslušné
orgány dotčených států dohodnou, pokud jde
o právní a věcné otázky, které mají být vyře-
šeny,

c) druh poradního orgánu,

d) časový rámec pro řešení sporné otázky,
e) složení poradního orgánu včetně počtu členů,

jejich jmen, podrobných informací o jejich způ-
sobilosti a kvalifikaci a informací o jejich jakém-
koli střetu zájmů,

f) pravidla upravující

1. účast účastníka postupu a jiné osoby zúčast-
něné na správě daní při jednání poradního
orgánu,

2. vzájemné předávání záznamů, informací a dů-
kazů,

3. náklady a způsob jejich úhrady,

4. druh postupu řešení sporů, který má být
použit, a

5. veškeré další důležité procesní či organizační
záležitosti,

g) organizační opatření pro jednání poradního
orgánu a vydání jeho stanoviska.

(3) Pokud se zřizuje poradní komise k posou-
zení přípustnosti žádosti o zahájení harmonizova-
ného postupu, obsahují pravidla jejího fungování
pouze údaje podle odstavce 2 písm. a) a d) až f).

(4) Pravidla fungování komise pro alternativní
řešení sporů mohou upravit odchylně
a) jiný vhodný způsob, kterým tato komise do-

spěje k řešení sporné otázky,
b) náklady a způsob jejich úhrady,

c) účast účastníka postupu a jiné osoby zúčastněné
na správě daní při jednání této komise, nebo

d) poskytování informací této komisi.

§ 45

Použití standardních pravidel
fungování poradního orgánu

(1) Pokud účastníkovi postupu nebyla řádně
oznámena úplná pravidla fungování poradního
orgánu, oznámí mu je předseda poradního orgánu
do 2 týdnů ode dne, kdy byl poradní orgán zřízen.

(2) Pokud jsou pravidla fungování poradního
orgánu neúplná, předseda poradního orgánu a uzná-
vané nezávislé osoby, které jsou členy tohoto
orgánu, doplní tato pravidla před jejich oznámením
účastníkovi postupu podle odstavce 1 na základě
standardních pravidel fungování poradního orgánu
vydaných Evropskou komisí.

(3) Pokud se předseda poradního orgánu
a uznávané nezávislé osoby, které jsou členy tohoto
orgánu, nedohodnou na doplnění pravidel podle od-
stavce 2 nebo pokud předseda poradního orgánu ne-
oznámí ve lhůtě podle odstavce 1 účastníkovi po-
stupu úplná pravidla fungování poradního orgánu,
může účastník postupu podat návrh soudu, aby ulo-
žil poradnímu orgánu oznámit dotčenému poplatní-
kovi úplná pravidla fungování poradního orgánu.

(4) Účastníkem řízení podle odstavce 3 je
účastník postupu a poradní orgán.

§ 46

Stanovisko poradního orgánu

(1) Poradní orgán vydá písemné stanovisko do
6 měsíců ode dne svého zřízení nebo ode dne, kdy
mu byla sporná otázka předložena k posouzení, po-
dle toho, který den nastane později.

(2) Poradní orgán může při posuzování sporné
otázky lhůtu podle odstavce 1 prodloužit až o 3 mě-
síce. Poradní orgán o tomto prodloužení vyrozumí
všechny příslušné orgány a účastníka postupu.

(3) Poradní orgán předá stanovisko podle od-
stavce 1 všem příslušným orgánům.

(4) Uplyne-li marně lhůta podle odstavce 1,
může účastník postupu podat návrh soudu, aby ulo-
žil poradnímu orgánu vydat stanovisko podle od-
stavce 1. Účastníkem řízení je účastník postupu a po-
radní orgán.

§ 47

Postup komise pro alternativní řešení sporů

Komise pro alternativní řešení sporů postupuje
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obdobně jako poradní komise. Komise pro alterna-
tivní řešení sporů může postupovat i jiným přiměře-
ným způsobem, je-li to s ohledem na okolnosti
sporné otázky vhodné.

§ 48

Nečinnost tuzemského příslušného orgánu
při zřizování poradního orgánu

(1) Soud zřídí na návrh účastníka postupu po-
radní komisi a jmenuje její členy a případně jejich
náhradníky, pokud není poradní orgán zřízen ve
lhůtě pro jeho zřízení nebo do něj nejsou jmenováni
či určeni všichni členové.

(2) Soud v řízení podle odstavce 1 jmenuje

a) předsedou poradní komise uznávanou nezávis-
lou osobu, pokud předseda poradní komise ne-
byl určen a jsou jmenováni všichni ostatní čle-
nové poradní komise,

b) uznávanou nezávislou osobu členem poradní
komise a uznávanou nezávislou osobu jejím ná-
hradníkem, pokud tuzemský příslušný orgán
nejmenoval alespoň 1 uznávanou nezávislou
osobu členem poradní komise a alespoň 1 uzná-
vanou nezávislou osobu jejím náhradníkem, a

c) zástupce tuzemského příslušného orgánu čle-
nem poradního orgánu, pokud tuzemský pří-
slušný orgán do poradní komise nejmenoval
svého zástupce.

(3) Pokud byly ve všech dotčených státech
uznávané nezávislé osoby jmenovány členy porad-
ního orgánu podle odstavce 2 písm. b) nebo obdob-
ným postupem podle právních předpisů jiného do-
tčeného státu, určí členové poradní komise předsedu
poradní komise losováním ze seznamu uznávaných
nezávislých osob. V ostatních případech se pro
určení předsedy poradního orgánu použije obdobně
postup, jako kdyby všechny členy poradního orgánu
jmenovaly příslušné orgány.

(4) Návrh podle odstavce 1 lze podat nejpoz-
ději do 30 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro zří-
zení poradního orgánu.

(5) Soud v řízení podle odstavce 1 postupuje
obdobně jako při jmenování rozhodců podle zákona
upravujícího rozhodčí řízení.

(6) Účastníkem řízení podle odstavce 1 je

účastník postupu a tuzemský příslušný orgán. Tu-
zemský příslušný orgán o podaném návrhu podle
odstavce 1 vyrozumí zahraniční příslušné orgány.

§ 49

Účast dotčeného poplatníka
při jednání poradního orgánu

(1) Účastník postupu se může účastnit jednání
poradního orgánu pouze se souhlasem všech přísluš-
ných orgánů. V souladu s pravidly fungování porad-
ního orgánu se jednání poradního orgánu může
účastnit zástupce účastníka postupu.

(2) Účastník postupu nebo jeho zástupce, kteří
se účastní jednání poradního orgánu podle odstav-
ce 1, jsou povinni na výzvu příslušného orgánu uči-
nit prohlášení o tom, že zachovají mlčenlivost o tom,
co se při jednání poradního orgánu dozvěděli o po-
měrech jiných osob. Dotčený poplatník nebo jeho
zástupce se smí zúčastnit jednání poradního orgánu,
pouze pokud vyhoví této výzvě.

(3) Poradní orgán může požádat tuzemský pří-
slušný orgán o zajištění účasti účastníka postupu,
který má místo pobytu nebo sídlo na území České
republiky, na jednání poradního orgánu. Tuzemský
příslušný orgán na základě této žádosti vyzve dotče-
ného poplatníka, aby se osobně nebo v zastoupení
dostavil na jednání poradního orgánu. Ustanovení
daňového řádu o předvolání a předvedení se nepou-
žijí.

§ 50

Poskytování informací poradnímu orgánu

(1) Účastník postupu může z vlastního podnětu
předložit poradnímu orgánu informace, důkazy
nebo písemnosti, které mohou být důležité pro při-
jetí stanoviska poradního orgánu, pouze se souhla-
sem všech příslušných orgánů. Souhlas příslušných
orgánů může být součástí pravidel fungování porad-
ního orgánu.

(2) Účastník postupu a příslušné orgány dotče-
ných členských států poskytnou na žádost porad-
ního orgánu veškeré informace, důkazní prostředky
či písemnosti.

(3) Poradní orgán získává v České republice
informace od osob a jednotek bez právní osobnosti,
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které nejsou účastníkem postupu, a od jiných orgánů
veřejné moci, pouze prostřednictvím žádosti tuzem-
skému příslušnému orgánu.

(4) Tuzemský příslušný orgán může žádosti
poradního orgánu o poskytnutí informací nevyho-
vět, pokud by jejich

a) získání bylo v rozporu s právními předpisy
České republiky, nebo

b) poskytnutí

1. porušilo ochranu obchodního tajemství,

2. porušilo zákonem uloženou nebo zákonem
uznanou povinnost mlčenlivosti, nebo

3. mohlo ohrozit veřejný pořádek nebo bezpeč-
nost České republiky.

§ 51

Vyloučení přístupu k poradnímu orgánu

(1) Tuzemský příslušný orgán může rozhod-
nout o zamítnutí žádosti o posouzení přípustnosti
žádosti o zahájení harmonizovaného postupu po-
radní komisí nebo o zamítnutí žádosti o posouzení
sporné otázky poradním orgánem, pokud se sporná
otázka netýká dvojího zdanění. Tuzemský příslušný
orgán o tomto rozhodnutí vyrozumí zahraniční pří-
slušné orgány.

(2) Dvojím zdaněním podle odstavce 1 se ro-
zumí vznik daňové povinnosti v alespoň 2 dotčených
státech ve vztahu k témuž zdanitelnému příjmu nebo
majetku, pokud je jejich důsledkem

a) další daň,

b) zvýšení daně nebo

c) snížení daňové ztráty.

(3) Tuzemský příslušný orgán může rozhod-
nout o zamítnutí žádosti o posouzení přípustnosti
žádosti o zahájení harmonizovaného postupu po-
radní komisí nebo o zamítnutí žádosti o posouzení
sporné otázky poradním orgánem, pokud v souvis-
losti s úpravou částky příjmů nebo majetku, které
jsou předmětem sporné otázky, byl spáchán daňový
trestný čin.

(4) Tuzemský příslušný orgán může přerušit
harmonizovaný postup po dobu trestního stíhání
pro daňový trestný čin v souvislosti s úpravou částky
příjmů nebo majetku, které jsou předmětem sporné
otázky.

HLAVA VII

VYŘEŠENÍ SPORNÉ OTÁZKY

§ 52

Návrh řešení sporné otázky

(1) Tuzemský příslušný orgán oznámí účastní-
kovi postupu návrh řešení sporné otázky, kterým je

a) obsah dohody příslušných orgánů o řešení
sporné otázky, nebo

b) stanovisko poradního orgánu o způsobu řešení
sporné otázky, pokud je pro příslušné orgány
závazné.

(2) Tuzemský příslušný orgán oznámí účastní-
kovi postupu návrh řešení sporné otázky do 30 dnů
ode dne, kdy došlo k dohodě příslušných orgánů
nebo kdy se stalo stanovisko závazným pro příslušné
orgány, a vyzve jej k poskytnutí souhlasu s tímto
návrhem ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu byla tato
výzva oznámena.

(3) Uplyne-li marně lhůta podle odstavce 2
nebo pokud byl souhlas dán s výhradou, platí, že
souhlas nebyl dán.

(4) Tuzemský příslušný orgán vyrozumí zahra-
niční příslušný orgán o tom, že u něj účastník po-
stupu dal souhlas s návrhem řešení sporné otázky.

(5) Tuzemský příslušný orgán vydá zprávu
o výsledku harmonizovaného postupu pouze, pokud
všichni účastníci postupu dají souhlas s návrhem ře-
šení sporné otázky, bez ohledu na to, ve kterém do-
tčeném státě tak učiní. Souhlas musí být učiněn
v plném rozsahu a bez výhrad.

(6) Pokud některý z účastníků postupu nedá
v žádném z dotčených států souhlas s návrhem řešení
sporné otázky v plném rozsahu a bez výhrad, zastaví
tuzemský příslušný orgán rozhodnutím harmonizo-
vaný postup.

§ 53

Obsah zprávy o výsledku
harmonizovaného postupu

Tuzemský příslušný orgán ve zprávě o výsledku
harmonizovaného postupu uvede obsah návrhu ře-
šení sporné otázky, ke kterému dali všichni účastníci
postupu souhlas.
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§ 54

Jednostranné vyřešení sporné otázky v případě
rozhodnutí zahraničního soudu o sporné otázce

Pokud tuzemský příslušný orgán obdrží od za-
hraničního příslušného orgánu vyrozumění o tom,
že soud dotčeného státu tohoto zahraničního pří-
slušného orgánu přijal o sporné otázce rozhodnutí,
od kterého se nelze odchýlit, vyřeší spornou otázku
jednostranně tak, že vydá zprávu o výsledku harmo-
nizovaného postupu, ve které uvede, jak se má ve
vztahu ke sporné otázce vykládat a uplatňovat mezi-
národní smlouva. Při tom není tuzemský příslušný
orgán vázán tímto rozhodnutím soudu.

HLAVA VIII

NÁKLADY POSTUPU

§ 55

Odměna a náhrada výdajů
člena poradního orgánu

(1) Uznávané nezávislé osobě, která je čle-
nem poradního orgánu, lze přiznat odměnu do výše
1 000 EUR za každý den jednání poradního orgánu.

(2) Uznávané nezávislé osobě, která je členem
poradního orgánu, náleží v souvislosti s členstvím
v tomto orgánu náhrada výdajů ve výši odpovídající
průměru obvyklých náhrad poskytovaných vysoce
postaveným úředníkům dotčených států.

(3) Výši odměny podle odstavce 1 určí tuzem-
ský příslušný orgán spolu se zahraničními přísluš-
nými orgány. Tuzemský příslušný orgán při určení
výše odměny postupuje hospodárně a přihlédne ke
složitosti sporné otázky.

(4) Způsob výplaty odměny podle odstavce 1
a náhrady výdajů podle odstavce 2 uznávané nezá-
vislé osobě dohodne tuzemský příslušný orgán se
zahraničními příslušnými orgány.

§ 56

Náklady harmonizovaného postupu

(1) Pro náklady harmonizovaného postupu se
obdobně použijí ustanovení daňového řádu o nákla-
dech řízení.

(2) Nedohodnou-li se všechny příslušné orgá-
ny jinak, podílí se dotčené státy rovným dílem na

úhradě odměny a náhrady výdajů uznávaných nezá-
vislých osob, které jsou členem poradního orgánu.

(3) Účastník postupu nese náklady na odměnu
a náhradu výdajů podle odstavce 1, pokud se na tom
dohodnou všechny příslušné orgány, v případě že

a) účastník postupu vezme zpět žádost o zahájení
harmonizovaného postupu, nebo

b) poradní komise vydá stanovisko, ze kterého vy-
plývá, že je žádost o zahájení harmonizovaného
postupu nepřípustná.

(4) Uhradil-li tuzemský příslušný orgán ná-
klady řízení, které podle odstavce 3 nese účastník
postupu, uloží mu povinnost tyto náklady uhradit.
Je-li účastníků postupu více, uloží jim tuzemský pří-
slušný orgán povinnost uhradit tyto náklady spo-
lečně a nerozdílně. Náhrada nákladů řízení je splatná
do 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

HLAVA IX

ZVEŘEJNĚNÍ

§ 57

Zveřejnění zprávy o výsledku
harmonizovaného postupu

(1) Příslušné orgány se mohou dohodnout na
zveřejnění zprávy o výsledku harmonizovaného po-
stupu, pokud spornou otázku posuzoval poradní
orgán. Zprávu o výsledku harmonizovaného po-
stupu lze zveřejnit pouze se souhlasem všech účast-
níků postupu.

(2) Tuzemský příslušný orgán vyzve účastníka
postupu k poskytnutí souhlasu a stanoví pro to při-
měřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů.

(3) Uplyne-li lhůta podle odstavce 2 marně,
platí, že souhlas nebyl dán.

§ 58

Zveřejnění shrnutí zprávy

(1) Nedá-li některý účastník postupu souhlas se
zveřejněním zprávy o výsledku harmonizovaného
postupu nebo nedohodnou-li se na jejím zveřejnění
všechny příslušné orgány, zveřejní příslušné orgány
shrnutí této zprávy, pokud spornou otázku posuzo-
val poradní orgán.

(2) Ve shrnutí zprávy podle odstavce 1 se uvede
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a) popis předmětu sporné otázky a jeho skutková
podstata,

b) datum jejího vydání,

c) zdaňovací období, jde-li o daň, která má zdaňo-
vací období,

d) právní základ zprávy,

e) hospodářské odvětví,

f) stručný popis konečného výsledku a

g) popis uplatněného způsobu arbitráže.

(3) Tuzemský příslušný orgán zašle informace,
které mají být obsaženy ve shrnutí zprávy podle od-
stavce 1, před jejich zveřejněním účastníkovi po-
stupu. Účastník postupu může do 60 dnů ode dne,
kdy mu byly informace oznámeny, požádat tuzem-
ský příslušný orgán o to, aby nezveřejňoval infor-
mace, jejichž zveřejnění by porušilo ochranu ob-
chodního tajemství nebo zákonem uloženou nebo
zákonem uznanou povinnost mlčenlivosti nebo by
mohlo ohrozit veřejný pořádek nebo bezpečnost
České republiky.

(4) Tuzemský příslušný orgán o žádosti podle
odstavce 3 rozhodne tak, že

a) žádosti zcela nebo částečně vyhoví a ze shrnutí
zprávy tyto informace vyloučí, nebo

b) žádost zamítne.

(5) Včas podané odvolání proti rozhodnutí po-
dle odstavce 4 má odkladný účinek.

§ 59

Způsob zveřejnění

Zprávu o výsledku harmonizovaného postupu
nebo její shrnutí zašlou ke zveřejnění Evropské ko-
misi příslušné orgány na standardním formuláři pro
sdělování informací vydaném Evropskou komisí.

HLAVA X

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
O HARMONIZOVANÉM POSTUPU

§ 60

Zpráva o výsledku harmonizovaného postupu

(1) O výsledku harmonizovaného postupu se-
píše tuzemský příslušný orgán zprávu.

(2) Zpráva o výsledku harmonizovaného po-

stupu je vydána okamžikem, kdy byl učiněn úkon
k jejímu doručení.

(3) Tuzemský příslušný orgán opraví zřejmé
chyby v psaní, počtech a jiné zřejmé nesprávnosti
ve vyhotovení zprávy o výsledku harmonizovaného
postupu opravnou zprávou o výsledku harmonizo-
vaného postupu.

(4) Tuzemský příslušný orgán oznámí zprávu
o výsledku harmonizovaného postupu účastníkovi
postupu a správci daně, který vede daňové řízení
vztahující se ke sporné otázce.

(5) Tuzemský příslušný orgán na žádost dotče-
ného poplatníka, který není účastníkem postupu,
oznámí tomuto dotčenému poplatníkovi zprávu
o výsledku harmonizovaného postupu, ze které vy-
loučí informace o jiné osobě zúčastněné na správě
daní, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti po-
dle daňového řádu.

(6) Pro oznámení zprávy o výsledku harmoni-
zovaného postupu se obdobně použijí ustanovení
o oznámení rozhodnutí podle daňového řádu.

§ 61

Obdobné použití ustanovení o zastavení řízení

Pro zastavení harmonizovaného postupu se ob-
dobně použijí ustanovení daňového řádu o zastavení
řízení.

§ 62

Vztah k řízením a jiným postupům

Probíhající harmonizovaný postup není překáž-
kou, aby ve stejné věci bylo zahájeno nebo vedeno
daňové řízení, řízení ve správním soudnictví, řízení
před Ústavním soudem, řízení o uložení pokuty po-
dle daňového řádu, řízení o přestupku nebo trestní
stíhání nebo bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit
penále podle daňového řádu.

§ 63

Vztah k prostředkům ochrany

V případě, že účastník postupu před počátkem
nebo v průběhu běhu lhůty pro rozhodnutí přísluš-
ného orgánu o přípustnosti žádosti o zahájení har-
monizovaného postupu nebo lhůty pro dosažení
dohody o řešení sporné otázky využil v některém
z dotčených států prostředku ochrany vzhledem k ří-
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zení, v rámci kterého došlo ke sporné otázce, běží
tyto lhůty znovu ode dne pravomocného ukončení
nebo přerušení řízení o těchto prostředcích ochrany.

§ 64

Vztah k jiným postupům
k dosažení vzájemné dohody

Podá-li účastník postupu žádost o zahájení har-
monizovaného postupu, zastaví se všechny ostatní
postupy k dosažení vzájemné dohody nebo k řešení
sporu vedené podle mezinárodní smlouvy v souvis-
losti s touto spornou otázkou ke dni, ve kterém byla
prvnímu příslušnému orgánu doručena žádost o za-
hájení harmonizovaného postupu.

§ 65

Posouzení sporné otázky soudem

(1) Spornou otázku, která je předmětem har-
monizovaného postupu, může soud posoudit sám.
Pokud byla vydána zpráva o výsledku harmonizova-
ného postupu, soud z ní vychází.

(2) Pokud soud v řízení, které je ve správním
soudnictví vedeno v souvislosti s opatřením, které
vedlo nebo mohlo vést ke sporné otázce, posoudil
tuto spornou otázku a vydal pravomocný rozsudek,
proti kterému není možné podat kasační stížnost,
nebo pokud uplynula lhůta pro podání kasační stíž-
nosti proti tomuto rozsudku, zastaví tuzemský pří-
slušný orgán harmonizovaný postup a vyrozumí
o tom zahraniční příslušný orgán.

ČÁST ČTVRTÁ

STANOVENÍ DANĚ
NA ZÁKLADĚ ZPRÁVY O VÝSLEDKU
HARMONIZOVANÉHO POSTUPU

§ 66

Stanovení daně účastníkovi postupu

(1) Správce daně je při stanovení daně účastní-
kovi postupu ve vztahu ke sporné otázce vázán zprá-
vou o výsledku harmonizovaného postupu.

(2) Vyplývá-li ze zprávy o výsledku harmoni-
zovaného postupu, že má být daň jiná, než poslední
známá daň, platí, že účastník postupu tuto skuteč-
nost zjistil ke dni oznámení zprávy o výsledku har-

monizovaného postupu. Při tom se nepřihlíží k tomu,
zda bylo některé z rozhodnutí, z nichž vyplývá po-
slední známá daň, učiněno na základě pomůcek nebo
vydáno na základě sjednání daně.

(3) V případě daně vybírané srážkou se zpráva
o výsledku harmonizovaného postupu uplatňuje
podáním žádosti o zjednání nápravy.

§ 67

Stanovení daně jinému dotčenému poplatníkovi

(1) Správce daně je při stanovení daně dotče-
nému poplatníkovi, který není účastníkem postupu,
vázán zprávou o výsledku harmonizovaného po-
stupu pouze, pokud ji tento dotčený poplatník
uplatnil.

(2) Dotčený poplatník, který není účastníkem
postupu, uplatní zprávu o vyřešení sporné otázky
tak, že ji přiloží k
a) daňovému tvrzení v daňovém řízení, kterého se

týká sporná otázka, nebo

b) žádosti o zjednání nápravy, jde-li o daň vybíra-
nou srážkou.

§ 68

Žádost o zjednání nápravy

(1) Žádost o zjednání nápravy se podává
u správce daně místně příslušného plátci daně.

(2) Správce daně rozhodne o žádosti o zjednání
nápravy v případě daně vybíranou srážkou a uloží
plátci daně zjednat nápravu ve stanovené lhůtě.

(3) Rozhodnutí se oznamuje dotčenému po-
platníkovi i plátci daně.

(4) Pokud se částka, která byla plátcem daně
vyúčtována, odchyluje od částky, která měla být
plátcem daně sražena a odvedena, předepíše správce
daně na základě tohoto rozhodnutí rozdíl mezi tě-
mito částkami plátci daně do evidence daní.

(5) Postup pro zvyšování nebo snižování po-
vinnosti plátce srazit a odvést daň vybíranou srážkou
podle daňového řádu se použije obdobně.

§ 69

Společné ustanovení

(1) Správce daně není při stanovení daně vázán
zprávou o výsledku harmonizovaného postupu, po-
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kud soud v řízení, které je ve správním soudnictví
vedeno v souvislosti s opatřením, které vedlo nebo
mohlo vést ke sporné otázce, posoudil tuto spornou
otázku a vydal rozsudek, proti kterému není možné
podat kasační stížnost, nebo pokud uplynula lhůta
pro podání kasační stížnosti proti tomuto rozsudku.

(2) V souladu se zprávou o výsledku harmoni-
zovaného postupu lze stanovit daň i v případě, že již
uplynula lhůta pro stanovení daně. Při tom se ne-
uplatní

a) lhůta pro podání dodatečného daňového tvrzení
na daň nižší, pokud jde o účastníka postupu, a

b) lhůta pro podání daňového tvrzení, pokud jde
o dotčeného poplatníka, který není účastníkem
postupu.

(3) Změna nebo zrušení rozhodnutí o stanovení
daně na základě zprávy o výsledku harmonizova-
ného postupu nezakládá nárok na úrok z neoprávně-
ného jednání správce daně.

ČÁST PÁTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ
A ZÁVĚREČNÁ

§ 70

Přechodné ustanovení

Tento zákon se nepoužije na spornou otázku
týkající se zdaňovacího období, které započalo před
1. lednem 2018, jde-li o daň, která má zdaňovací ob-
dobí, nebo daňové povinnosti, která vznikla před
tímto dnem.

§ 71

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
prvního kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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336

ZÁKON

ze dne 23. července 2020,

kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem
chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o některých opatřeních
souvisejících se zákazem chemických zbraní

Čl. I

Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatře-
ních souvisejících se zákazem chemických zbraní
a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zá-
kona č. 186/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 138/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „a zajišťuje mezinárodní spolupráci v této ob-
lasti“.

2. V § 2 písmeno a) zní:

„a) chemickou zbraní

1. toxická chemická látka a její prekurzor,
vyjma těch, které jsou určeny pro nezaká-
zaný účel a jejichž druh a množství odpoví-
dají tomuto účelu,

2. munice nebo prostředek určený k usmrcení
nebo způsobení jiné újmy na zdraví člověka
nebo zvířete anebo k poškození rostlin nebo

ekosystémů1) toxickým působením toxic-
kých chemických látek uvedených v bo-
du 1, které by se uvolnily v důsledku použití
této munice nebo tohoto prostředku, nebo

3. vybavení zvláště navržené k použití v přímé
souvislosti s použitím munice nebo pro-
středku uvedených v bodu 2;“.

3. V § 2 písmeno d) zní:

„d) stanovenou látkou toxická chemická látka nebo
její prekurzor uvedené v seznamech chemic-
kých látek v příloze Úmluvy o zákazu vývoje,
výroby, hromadění zásob a použití chemických
zbraní a o jejich zničení2) (dále jen „Úmluva“);
stanovené látky uvedené v seznamech chemic-
kých látek v příloze Úmluvy se člení na

1. stanovené látky uvedené v seznamu 1 v pří-
loze Úmluvy (dále jen „látka seznamu 1“),

2. stanovené látky uvedené v seznamu 2 v pří-
loze Úmluvy (dále jen „látka seznamu 2“) a

3. stanovené látky uvedené v seznamu 3 v pří-
loze Úmluvy (dále jen „látka seznamu 3“);“.

4. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob
a použití chemických zbraní a o jejich zničení, vyhlášená
pod č. 14/2009 Sb. m. s.“.

5. V § 2 písmeno g) zní:

„g) výrobou stanovených látek vytváření stanove-
ných látek chemickou reakcí, včetně stanove-
ných látek, které jsou meziproduktem nebo ve-
dlejším nebo odpadním produktem při výrobě
chemické látky, pokud takový produkt existuje
tak dlouho, aby mohl být izolován, přestože
k jeho izolování za běžných podmínek nedo-
chází;“.
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6. V § 2 písmeno j) zní:

„j) nakládáním vývoj, výroba, spotřeba, držení, jiné
nabývání, zpracovávání nebo převádění toxické
chemické látky nebo jejího prekurzoru; naklá-
dání není službou podle zákona o volném po-
hybu služeb;“.

7. V § 2 písm. l) se za slovo „jejich“ vkládají
slova „úplná a nevratná“.

8. V § 2 se na konci písmene n) tečka nahrazuje
středníkem a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o) nezakázaným účelem

1. průmyslový, zemědělský, výzkumný, zdra-
votnický, farmaceutický nebo jiný mírový
účel,

2. ochranný účel, který se přímo týká ochra-
ny proti toxickým chemickým látkám
a ochrany proti chemickým zbraním (dále
jen „ochranný účel“),

3. vojenský účel bez použití chemické zbraně,
který nezávisí na použití toxických vlastností
chemických látek jako bojových prostředků,
nebo

4. účel udržování vnitřního pořádku.“.

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

„(3) Nakládání s toxickou chemickou látkou
nebo jejím prekurzorem k jinému než nezakázanému
účelu se zakazuje.

(4) Odhalení nebo důvodné podezření na pod-
porování nebo financování aktivit uvedených v od-
stavcích 1 až 3 je každý povinen bezodkladně ohlásit
Policii České republiky, která tyto informace nepro-
dleně sdělí Úřadu.“.

10. V § 4 odst. 3 se za text „§ 3“ vkládají slova
„odst. 1 nebo 2“.

11. V části třetí nadpis hlavy I zní:

„OBECNÉ PODMÍNKY NAKLÁDÁNÍ
SE STANOVENÝMI LÁTKAMI“.

12. V § 6 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 2.

13. § 7 zní:

„§ 7

Každý, kdo předává stanovenou látku do držby

jiné osobě, je povinen ji prokazatelně informovat
o jejím druhu a koncentraci.“.

14. § 7a se včetně poznámky pod čarou č. 1a
zrušuje.

15. V části třetí nadpis hlavy II zní:

„LÁTKY SEZNAMU 1“.

16. V § 8 odst. 1 se slova „vysoce nebezpeč-
nými látkami“ nahrazují slovy „látkou seznamu 1“.

17. V § 8 odst. 2 se slova „vysoce nebezpeč-
ných látek“ nahrazují slovy „látek seznamu 1“ a slova
„o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití
chemických zbraní a o jejich zničení (dále jen
„Úmluva“)2)“ se zrušují.

18. V § 8 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Licence není třeba k záchranným pracím
směřujícím k odvrácení nebo omezení bezprostřed-
ního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí
nebo k likvidačním pracím směřujícím k odstranění
následků způsobených mimořádnou událostí. Osoba
provádějící záchranné nebo likvidační práce nepro-
dleně ohlásí jejich provádění Policii České republiky,
která tyto informace neprodleně sdělí Úřadu.“.

19. V § 9 odstavec 3 zní:

„(3) Úřad licenci udělí, pokud úhrnné množství
látek seznamu 1 na území České republiky nepře-
sáhne výši uvedenou v § 8 odst. 2 a pokud se na-
kládání s látkou seznamu 1 uskutečňuje v objektech,
které jsou jednoznačně vymezeny z hlediska svého
umístění, složení z provozních celků a stavebně kon-
strukčního řešení a které zajišťují nakládání s touto
látkou k účelům podle § 8 odst. 1. Prováděcí právní
předpis stanoví druhy objektů naplňující charakte-
ristiky požadované pro nakládání s látkou sezna-
mu 1 podle věty první.“.

20. V § 9 odst. 4 písm. b) se za slovo „stanovis-
ko“ vkládají slova „nebo informaci“ a slova „ , jinak
se má za to, že s udělením licence souhlasí“ se zru-
šují.

21. Poznámky pod čarou č. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e,
2f, 4 a 5 se zrušují.

22. V § 10 odst. 2 písm. a) se slovo „předpi-
su2a)“ nahrazuje slovem „předpisu3)“.
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Poznámka pod čarou č. 3 zní:

„3) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace
a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států
Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon
o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších
předpisů.“.

23. V § 10 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) plná svéprávnost,“.

24. V § 10 odst. 2 písm. e) se slovo „předpi-
su2b)“ nahrazuje slovem „předpisu4)“.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

„4) § 44b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.“.

25. V § 10 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Právnická osoba ustanovující odpovědného zá-
stupce je povinna vytvořit podmínky pro výkon jeho
funkce, včetně zajištění přístupu k informacím o čin-
nostech, na které se uděluje licence.“.

26. V § 11 odst. 2 se slovo „předpisu2a)“ nahra-
zuje slovem „předpisu5)“.

Poznámka pod čarou č. 5 zní:

„5) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění poz-
dějších předpisů.“.

27. § 12 až 15 včetně nadpisů znějí:

„§ 12

Žádost o udělení licence

(1) Žádost o udělení licence vedle obecných ná-
ležitostí podle správního řádu obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo,
bylo-li přiděleno, a datum narození odpověd-
ného zástupce a adresu místa jeho pobytu,

b) údaj o předpokládaném nakládání s látkou se-
znamu 1, na které je udělení licence požado-
váno,

c) specifikaci provozů a zařízení pro výrobu, týká-
-li se žádost o udělení licence výroby nebo uvá-
dění zařízení do provozu,

d) název látky seznamu 1, její množství, údaje
o účelu užití a o jejím konečném určení,

e) pro každý objekt, ve kterém se nakládá s látkou
seznamu 1, popis v rozsahu umístění, složení
z provozních celků a stavebně konstrukčního
řešení.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel připojí

a) v případě odpovědného zástupce, který v po-
sledních 3 letech nepřetržitě déle než 3 měsíce
pobýval na území cizího státu, doklad obdobný
výpisu z evidence Rejstříku trestů tohoto státu,
který nesmí být starší 6 měsíců, nebo čestné
prohlášení o bezúhonnosti odpovědného zá-
stupce s jeho úředně ověřeným podpisem v pří-
padě, že tento stát takový doklad nevydává; od-
povědný zástupce, který je nebo byl státním ob-
čanem jiného členského státu Evropské unie
nebo má nebo měl adresu bydliště v jiném člen-
ském státě Evropské unie, může místo dokladu
o bezúhonnosti vydaného příslušným orgánem
jiného členského státu Evropské unie doložit
bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů5) s pří-
lohou obsahující informace, které jsou zapsané
v evidenci trestů jiného členského státu Evrop-
ské unie,

b) doklad o odborné způsobilosti odpovědného
zástupce, popřípadě rozhodnutí o uznání od-
borné kvalifikace podle zvláštního právního
předpisu3),

c) doklad o účelu nakládání s látkou seznamu 1,

d) údaje z evidence látek seznamu 1, jestliže je ža-
datel povinen takovou evidenci vést podle § 25a,

e) výkresovou dokumentaci k doložení údajů po-
dle odstavce 1 písm. c) a e).

(3) Žadatel o udělení licence předloží žádost
o udělení licence Úřadu, týká-li se žádost o udělení
licence

a) výroby látky seznamu 1 nebo uvádění zařízení
na její výrobu do provozu, nejpozději 7 měsíců
před předpokládaným zahájením výroby,

b) jiné činnosti, nejpozději 4 měsíce před předpo-
kládaným zahájením nakládání s látkou se-
znamu 1.

§ 13

Rozhodnutí o udělení licence

(1) Rozhodnutí o udělení licence vedle obec-
ných náležitostí podle správního řádu obsahuje
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum na-
rození odpovědného zástupce a adresu místa
jeho pobytu,

b) předmět a rozsah licence,

c) účel užití látky seznamu 1 a její povolené množ-
ství,

d) další podmínky licence vyplývající z mezinárod-
ních závazků České republiky,

e) název a adresu objektu, ve kterém se nakládá
s látkou seznamu 1.

(2) O udělení licence Úřad rozhodne ve lhůtě
90 dnů od zahájení řízení.

§ 14

Zánik licence

(1) Licence zaniká

a) dnem zániku právnické osoby, která je držite-
lem licence (dále jen „držitel licence“),

b) rozhodnutím Úřadu o odnětí licence,

c) rozhodnutím Úřadu o zrušení licence.

(2) Úřad licenci odejme, zjistí-li, že

a) držitel licence přestal splňovat podmínky li-
cence podle tohoto zákona,

b) držitel licence přes výzvu Úřadu nepožádal
o vydání nového rozhodnutí, ačkoliv jsou pro
to dány důvody,

c) licence byla udělena na základě nepravdivých
údajů, nebo

d) výkon oprávnění držitele licence je podle stano-
viska Ministerstva vnitra nebo informace Bez-
pečnostní informační služby, Vojenského zpra-
vodajství nebo Úřadu pro zahraniční styky a in-
formace v rozporu s bezpečnostními zájmy
České republiky.

(3) Úřad licenci zruší, pokud držitel licence
o její zrušení požádá.

(4) Držitel licence je povinen v souladu s tímto
zákonem ukončit licencovanou činnost ve lhůtě sta-
novené rozhodnutím Úřadu o odnětí licence nebo
rozhodnutím Úřadu o zrušení licence.

(5) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí licence
nemá odkladný účinek.

§ 15

Nové rozhodnutí o udělení licence

(1) Dojde-li ke změně údajů uvedených v roz-
hodnutí o udělení licence významných pro výkon
licencované činnosti nebo jiných skutečností vý-
znamných pro výkon licencované činnosti, vydá
Úřad na základě žádosti držitele licence nové roz-
hodnutí. Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní infor-
mační služba, Vojenské zpravodajství a Úřad pro za-
hraniční styky a informace sdělí Úřadu stanovisko
nebo informaci, zda je vydání nového rozhodnutí
v souladu s bezpečnostními zájmy České republiky.
Tyto orgány jsou povinny se vyjádřit do 30 dnů ode
dne doručení žádosti Úřadu o vyjádření.

(2) V žádosti o nové rozhodnutí musí být uve-
deno číslo původního rozhodnutí o udělení licence.

(3) Důvody pro vydání nového rozhodnutí
musí držitel licence v žádosti o nové rozhodnutí
řádně doložit.

(4) Novým rozhodnutím vydaným podle od-
stavce 1 se původní rozhodnutí ruší.

(5) Dozví-li se Úřad o změně údajů uvedených
v rozhodnutí o vydání licence významných pro vý-
kon licencované činnosti nebo o změně jiných sku-
tečností významných pro výkon licencované čin-
nosti a držitel licence nepodal žádost o vydání no-
vého rozhodnutí, Úřad jej k podání žádosti vyzve;
k tomu mu stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než
5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy.“.

28. V § 16 úvodní části ustanovení se slova „vy-
soce nebezpečnými látkami“ nahrazují slovy „lát-
kami seznamu 1“.

29. V § 16 písm. a) se slova „vysoce nebezpeč-
ných látek“ nahrazují slovy „látek seznamu 1“.

30. § 17 včetně nadpisu zní:

„§ 17

Převod látek seznamu 1 a změna jejich držitele

(1) Převod látky seznamu 1 je možný jen mezi
členskými státy Úmluvy a jen za podmínek stanove-
ných Úmluvou.

(2) Údaje o předpokládaném převodu látky se-
znamu 1 je držitel licence povinen ohlásit Úřadu nej-
později 40 dnů před jeho uskutečněním.

(3) V případě změny držitele látky seznamu 1
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v rámci České republiky je držitel licence povinen
ohlásit Úřadu údaje o této změně před jejím usku-
tečněním.“.

31. V nadpisu § 18 se slova „vysoce nebezpeč-
ných látek“ nahrazují slovy „látek seznamu 1“.

32. V § 18 se slova „vysoce nebezpečnými lát-
kami“ nahrazují slovy „látkou seznamu 1“ a slovo
„každoročně“ a slova „běžného roku“ se zrušují.

33. V nadpisu § 19 se slova „vysoce nebezpeč-
ných látek“ nahrazují slovy „látek seznamu 1“.

34. V § 19 odst. 1 a 2 se slova „vysoce nebez-
pečných látek“ nahrazují slovy „látky seznamu 1“.

35. V části třetí nadpis hlavy III zní:

„LÁTKY SEZNAMU 2“.

36. § 20 včetně nadpisu zní:

„§ 20

Nakládání s látkami seznamu 2

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která na-
kládá s látkou seznamu 2 a překročí stanovené
množství látky seznamu 2 nebo její stanovenou kon-
centraci, je povinna ohlásit Úřadu údaje o nakládání
s látkou seznamu 2 za uplynulý kalendářní rok do
31. ledna následujícího roku a údaje o předpokláda-
ném nakládání s látkou seznamu 2 pro následující
kalendářní rok do 31. srpna.

(2) Ohlašovací povinnost se vztahuje i na insta-
laci nového zařízení na výrobu, zpracování nebo
spotřebu látky seznamu 2.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví množství
látky seznamu 2, koncentraci látky seznamu 2 ve
směsi s jinými látkami a obsah hlášení podle od-
stavců 1 a 2.

(4) V případě, že dojde

a) ke změně předpokládaných údajů pro následu-
jící kalendářní rok, je fyzická nebo právnická
osoba podle odstavce 1 povinna splnit ohlašo-
vací povinnost nejpozději do 14 dnů přede
dnem jejího uskutečnění,

b) ke změně identifikačních údajů fyzické nebo
právnické osoby podle odstavce 1, je tato osoba
povinna tuto změnu neprodleně ohlásit Úřadu,
nebo

c) ke změně nebo ukončení nakládání s látkou

seznamu 2, je fyzická nebo právnická osoba po-
dle odstavce 1 povinna tuto skutečnost nepro-
dleně ohlásit Úřadu.

(5) Pokud fyzická nebo právnická osoba podle
odstavce 1 nehodlá dále pokračovat v nakládání s lát-
kou seznamu 2, je povinna ohlásit tuto skutečnost
Úřadu a

a) v případě převodu látky seznamu 2 na jiného
držitele je povinna

1. písemně informovat nového držitele o povin-
nostech vztahujících se k nakládání s látkou
seznamu 2 a

2. nejpozději 20 dnů přede dnem převodu pí-
semně informovat Úřad o změně držitele,
nebo

b) v případě likvidace látky seznamu 2 je povinna

1. zajistit likvidaci osobou oprávněnou k likvi-
daci nebezpečného odpadu a

2. písemně informovat Úřad o likvidaci nebo
zaslat Úřadu potvrzení o likvidaci, bylo-li
vydáno, a to nejpozději do 20 dnů ode dne
provedení likvidace.“.

37. V § 21a se slova „vysoce nebezpečné, ne-
bezpečné a méně nebezpečné látky“ nahrazují slovy
„stanovenou látku“ a slovo „předpisem.2f)“ se nahra-
zuje slovem „předpisem6).“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

„6) Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/
/2002 Sb. m. s., kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997
Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb. a č. 93/2000
Sb. m. s. o vyhlášení a přijetí změn a doplňků „Přílohy
A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se ne-
bezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B – Ustano-
vení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské
dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných
věcí (ADR).“.

38. V nadpisu § 22 se slova „nebezpečných
látek“ nahrazují slovy „látek seznamu 2“.

39. V § 22 odst. 1 a 2 se slova „nebezpečné
látky“ nahrazují slovy „látky seznamu 2“.

40. V § 22 odst. 2 se slova „Nebezpečné látky“
nahrazují slovy „Látky seznamu 2“.

41. V části třetí nadpis hlavy IV zní:

„LÁTKY SEZNAMU 3“.
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42. § 23 včetně nadpisu zní:

„§ 23

Nakládání s látkami seznamu 3

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která na-
kládá s látkou seznamu 3 a překročí stanovené
množství látky seznamu 3 nebo její stanovenou kon-
centraci, je povinna ohlásit Úřadu údaje o nakládání
s látkou seznamu 3 za uplynulý kalendářní rok do
31. ledna následujícího roku a údaje o předpokládané
výrobě látky seznamu 3 pro následující kalendářní
rok do 31. srpna.

(2) Ohlašovací povinnost se vztahuje i na insta-
laci nového zařízení na výrobu látky seznamu 3.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví množství
látky seznamu 3, koncentraci látky seznamu 3 ve
směsi s jinými látkami a obsah hlášení podle od-
stavců 1 a 2.

(4) Pro nakládání s látkou seznamu 3 se použije
§ 20 odst. 4 a 5 obdobně.“.

43. V nadpisu § 25 se slova „méně nebezpeč-
ných látek“ nahrazují slovy „látek seznamu 3“.

44. V § 25 odst. 1 se slova „méně nebezpečných
látek“ nahrazují slovy „látek seznamu 3“ a slova
„účelům uvedeným v § 6“ se nahrazují slovy „neza-
kázanému účelu; toto prohlášení bude dále obsaho-
vat údaj o druhu a množství převáděných látek, údaj
o jejich konečném užití a název nebo jméno, popří-
padě jména, a příjmení a adresu konečného uživa-
tele“.

45. V § 25 odst. 2 větě první se slova „Méně
nebezpečné látky“ nahrazují slovy „Látky sezna-
mu 3“.

46. V § 25 odst. 2 větě druhé se slova „méně
nebezpečné látky“ nahrazují slovy „látky sezna-
mu 3“.

47. V části třetí nadpisu hlavy V se slova „STA-
NOVENÝCH LÁTEK“ zrušují.

48. § 25a zní:

„§ 25a

(1) Držitel licence a fyzická nebo právnická
osoba, která nakládá s látkou seznamu 2, a fyzická
nebo právnická osoba, která nakládá s látkou sezna-
mu 3, jsou povinni

a) průběžně vést a uchovávat evidenci stanovených
látek v listinné nebo elektronické podobě,

b) na požádání předložit evidenci podle písmene a)
Úřadu k nahlédnutí a

c) po skončení nakládání se stanovenou látkou evi-
denci podle písmene a) bez zbytečného odkladu
předat Úřadu.

(2) Obsah, způsob a formu vedení evidence po-
dle odstavce 1 písm. a) a dobu jejího uchovávání sta-
noví prováděcí právní předpis.

(3) Úřad vede evidenci

a) držitelů licencí a jejich odpovědných zástupců,

b) objektů, kde se nakládá s látkou seznamu 1,

c) stanovených látek,

d) osob provádějících nakládání s látkou sezna-
mu 2 nebo látkou seznamu 3 a

e) osob vyrábějících určitou organickou chemic-
kou látku.

(4) V evidenci podle odstavce 3 jsou zpracová-
vány tyto osobní údaje:

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) rodné číslo, bylo-li přiděleno, odpovědného zá-
stupce,

d) adresa místa pobytu.

(5) V evidenci podle odstavce 3 jsou zpracová-
vány tyto údaje o právnických osobách:

a) název,

b) identifikační číslo osoby,

c) adresa sídla.

(6) Evidence podle odstavce 3 jsou neveřejné.“.

49. V § 26 odst. 3 se slova „výrobu výbušnin
a uhlovodíků“ nahrazují slovy „výlučnou výrobu
výbušnin, uhlovodíků nebo polymerů“.

50. V § 27 se slovo „veřejného“ nahrazuje slo-
vem „vnitřního“.

51. Nadpis části čtvrté zní:

„KONTROLA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA
A PŘESTUPKY“.

52. § 28 zní:
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„§ 28

(1) Úřad vykonává kontrolu nad dodržováním
tohoto zákona a právních předpisů vydaných na jeho
základě.

(2) Úřad kontroluje

a) držitele licencí,

b) osoby provádějící nakládání s látkou seznamu 2,

c) osoby provádějící nakládání s látkou seznamu 3,

d) osoby vyrábějící určitou organickou chemickou
látku a

e) osoby, u nichž je důvodné podezření, že poru-
šují povinnosti stanovené tímto zákonem.

(3) Kontrolu vykonává předseda Úřadu a in-
spektoři Úřadu (dále jen „inspektoři“). Inspektory
jmenuje a odvolává předseda Úřadu.

(4) Pověření inspektora ke kontrole má formu
průkazu vydaného Úřadem. Průkaz obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení inspektora,

b) datum narození inspektora,

c) fotografii nebo jinou formou pořízenou pod-
obenku inspektora,

d) podpis inspektora,

e) datum vydání průkazu a

f) název a adresu sídla Úřadu.“.

53. V § 29 odst. 1 a 4 se slovo „dozoru“ na-
hrazuje slovem „kontroly“.

54. V § 29 odst. 2 se za slovo „vzorků“ vkládají
slova „a jejich analýzu na místě“.

55. § 32 a 33 včetně nadpisů znějí:

„§ 32

Přestupky fyzických, právnických
nebo podnikajících fyzických osob

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 3 odst. 3 nakládá s toxickou che-
mickou látkou nebo jejím prekurzorem k jinému
než nezakázanému účelu,

b) nesplní ohlašovací povinnost podle § 3 odst. 4,
§ 4 odst. 1, § 5 odst. 2 anebo § 19 odst. 1 ne-
bo 2,

c) v rozporu s § 4 odst. 2 jako vlastník nebo drži-

tel chemické zbraně nenaloží s touto zbraní
způsobem a ve lhůtě, které určil Úřad,

d) poruší některý ze zákazů podle § 5 odst. 1,

e) v rozporu s § 6 nesplní ohlašovací povinnost při
nakládání se stanovenými látkami k ochranným
účelům,

f) předá stanovenou látku v rozporu s § 7,

g) nakládá s látkou seznamu 1 v rozporu s § 8
odst. 1,

h) v rozporu s § 20 odst. 1 nebo 2 anebo § 23
odst. 1 nebo 2 nesplní ohlašovací povinnost
při nakládání s látkami seznamu 2 nebo látkami
seznamu 3,

i) v rozporu s § 20 odst. 4 nebo § 23 odst. 4 ne-
ohlásí Úřadu skutečnosti týkající se nakládání
s látkami seznamu 2 nebo látkami seznamu 3,

j) v rozporu s § 20 odst. 5 nebo § 23 odst. 4 ne-
splní některou z povinností vztahujících se
k ukončení nakládání s látkou seznamu 2 nebo
látkou seznamu 3,

k) neplní povinnosti v souvislosti s vedením evi-
dence stanovených látek v souladu s požadavky
nebo některým z požadavků podle § 25a odst. 1
nebo vyhlášky vydané k provedení § 25a
odst. 2, nebo

l) v rozporu s § 26 odst. 1 nesplní ohlašovací po-
vinnost při výrobě určitých organických che-
mických látek.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 30 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. a) nebo g),

b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. c) nebo d),

c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. e), h), k) nebo l), anebo

d) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. b), f), i) nebo j).

§ 33

Přestupky držitelů licencí

(1) Držitel licence nebo osoba, která byla drži-
telem licence, jež zanikla, se dopustí přestupku tím,
že

a) v rozporu s § 10 odst. 3 nevytvoří podmínky
pro výkon funkce odpovědného zástupce,
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b) neumožní umístění kontrolních přístrojů podle
§ 16 písm. a) nebo okamžitý přístup k nim po-
dle § 16 písm. b),

c) neohlásí Úřadu údaje o předpokládaném pře-
vodu látky seznamu 1 podle § 17 odst. 2 nebo
změnu jejího držitele podle § 17 odst. 3, nebo

d) nesplní ohlašovací povinnost podle § 18.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a), c) nebo d), anebo

b) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. b).“.

56. V § 35 odst. 4 se slova „vysoce nebezpeč-
ných látek, nebezpečných látek a méně nebezpeč-
ných“ nahrazují slovem „stanovených“.

57. Poznámka pod čarou č. 7 zní:

„7) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojen-
ským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evrop-
ských společenství pro kontrolu vývozu zboží a techno-
logií dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů.“.

58. V § 35 odst. 5 se text „odst. 2, § 7 odst. 2“
zrušuje.

59. V § 35 odstavec 6 zní:

„(6) Úřad využívá pro výkon své působnosti
v oblasti zákazu chemických zbraní

a) údaje ze základního registru obyvatel, a to

1. příjmení,

2. jméno, popřípadě jména,

3. datum, místo a okres narození; u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,

4. adresu místa pobytu,

5. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí
subjektu údajů mimo území České repu-
bliky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož
území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého, pak den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti
nebo den, který subjekt údajů prohlášený za

mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí,

6. státní občanství, popřípadě více státních ob-
čanství,

b) údaje ze základního registru právnických osob,
podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné
moci, a to

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení podnika-
jící fyzické osoby,

2. adresu místa pobytu podnikající fyzické oso-
by v České republice,

c) údaje z informačního systému evidence obyva-
tel, a to

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení,

2. datum narození,

3. místo a okres narození; u občana, který se
narodil v cizině, stát, kde se narodil,

4. rodné číslo,

5. státní občanství, popřípadě více státních ob-
čanství,

6. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí
občana mimo území České republiky, pak
datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo, a

d) údaje z informačního systému cizinců, a to

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení,

2. datum narození,

3. místo a stát, kde se cizinec narodil,

4. rodné číslo,

5. státní občanství, popřípadě více státních ob-
čanství,

6. druh a adresa místa pobytu na území České
republiky,

7. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí
mimo území České republiky, pak stát, na
jehož území k úmrtí došlo, a datum úmrtí
a den, který byl v rozhodnutí soudu o pro-
hlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený
za mrtvého nepřežil.“.

60. V § 35 se doplňují odstavce 7 až 9, které
znějí:

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

(8) Z údajů podle odstavce 6 lze v konkrétním
případě využít vždy jen takové údaje, které jsou ne-
zbytné ke splnění daného úkolu.

(9) Předávání informací zpravodajskými služ-
bami se řídí zákonem o zpravodajských službách.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna živnostenského zákona

Čl. II

V § 3 odst. 3 písm. u) zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění zákona č. 286/1995 Sb. a zákona č. 167/2004
Sb., se slova „vysoce nebezpečnými látkami“ nahra-
zují slovy „látkami zařazenými do seznamu 1 v pří-
loze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění
zásob a použití chemických zbraní a o jejich zni-
čení“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

V položce 23 písm. c) přílohy k zákonu č. 634/
/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona
č. 103/2015 Sb., se slova „vysoce nebezpečnými lát-
kami28)“ nahrazují slovy „látkami zařazenými do se-
znamu 1 v příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby,
hromadění zásob a použití chemických zbraní a o je-
jich zničení“.

Poznámka pod čarou č. 28 se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna trestního zákoníku

Čl. IV

Za § 281 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011
Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zá-
kona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona
č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb.,
zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb., zá-
kona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona
č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona
č. 323/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona
č. 55/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona
č. 204/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona
č. 315/2019 Sb., zákona č. 114/2020 Sb. a zákona
č. 165/2020 Sb., se vkládá nový § 281a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 281a

Vysoce nebezpečná látka

Vysoce nebezpečnou látkou se pro účely tohoto
zákona rozumí látka zařazená do seznamu 1 v příloze
Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob
a použití chemických zbraní a o jejich zničení.“.

ČÁST PÁTÁ

TECHNICKÝ PŘEDPIS

Čl. V

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze
dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací
v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby
informační společnosti.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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