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376

ZÁKON

ze dne 10. prosince 2015

o ukončení důchodového spoření

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje ukončení systému dů-
chodového spoření podle zákona č. 426/2011 Sb.,
o důchodovém spoření, ve znění pozdějších před-
pisů, (dále jen „zákon o důchodovém spoření“) a s tím
související povinnosti penzijní společnosti, depozi-
táře důchodového fondu, správce pojistného na dů-
chodové spoření (dále jen „správce pojistného“),
práva a povinnosti účastníka důchodového spoření
(dále jen „účastník“) a výkon dohledu.

§ 2

Vztah k zákonu o důchodovém spoření

(1) Při ukončování systému důchodového spo-
ření se postupuje podle zákona o důchodovém spo-
ření, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) V Centrálním registru smluv nelze registro-
vat smlouvu o důchodovém spoření a pojistnou
smlouvu o pojištění důchodu.

(3) Penzijní společnost není povinna aktualizo-
vat údaje uvedené ve statutu důchodového fondu
související s povinnostmi uloženými tímto zákonem.

§ 3

Nároky účastníka

(1) Účastník má nárok na vyplacení prostředků
účastníka

a) převedením na jím uvedený účet u osoby opráv-
něné poskytovat platební služby, nebo dodáním
prostřednictvím poštovního poukazu, nebo

b) převedením na jeho doplňkové penzijní spoření

podle zákona upravujícího doplňkové penzijní
spoření, nebo penzijní připojištění se státním
příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní
připojištění se státním příspěvkem.

(2) Do dne 30. září 2016 účastník penzijní spo-
lečnosti písemně sdělí své jméno, rodné číslo nebo
datum narození, nebylo-li přiděleno rodné číslo,
zvolený způsob vyplacení prostředků účastníka a

a) číslo účtu u osoby oprávněné poskytovat pla-
tební služby, na který mají být prostředky
účastníka převedeny, nebo adresu, na kterou
mají být prostředky účastníka dodány prostřed-
nictvím poštovního poukazu, nebo

b) číslo účtu určeného pro příjem příspěvků na do-
plňkové penzijní spoření, nebo penzijní připo-
jištění se státním příspěvkem penzijní společ-
nosti, se kterou má účastník uzavřenou smlouvu
o doplňkovém penzijním spoření, nebo penzij-
ním připojištění, a číslo této smlouvy.

(3) Je-li smlouva o doplňkovém penzijním spo-
ření nebo penzijním připojištění se státním příspěv-
kem uzavřena se stejnou penzijní společností, sdělení
podle odstavce 2, jímž si účastník zvolil možnost
podle odstavce 1 písm. b), lze zaslat způsobem do-
hodnutým s penzijní společností.

(4) V případě převodu na účet v zahraničí u oso-
by oprávněné poskytovat platební služby nebo do-
dání prostřednictvím poštovního poukazu má pen-
zijní společnost nárok na úhradu účelně vynalože-
ných nákladů s tím spojených, ve výši, která přesa-
huje náklady na převod na účet v České republice
u osoby oprávněné poskytovat platební služby.
O tyto náklady se sníží vyplácené prostředky účast-
níka podle § 11 odst. 2.

(5) V případě, že je penzijní společnosti doru-
čena přede dnem 1. října 2016 výzva podle § 15
odst. 1 nebo sdělení podle § 15 odst. 5 zákona o dů-
chodovém spoření, má tato výzva nebo sdělení před-
nost před sdělením účastníka podle odstavce 2. Jde-li
o výzvu podle § 15 odst. 1 zákona o důchodovém

Sbírka zákonů č. 376 / 2015Strana 5250 Částka 161



spoření, vztahuje se věta první pouze na 60 % pro-
středků účastníka.

(6) Pohledávku účastníka za penzijní společ-
ností vyplývající z jeho účasti na důchodovém spo-
ření nelze postihnout výkonem rozhodnutí ani exe-
kucí.

§ 4

Úmrtí účastníka ve spořící době

Penzijní společnost vyplatí dědici prostřed-
ky účastníka odpovídající dědickému podílu podle
rozhodnutí soudu o dědictví, které nabylo právní
moci, do 1 měsíce ode dne, kdy o to dědic písemně
požádal.

§ 5

Strategie spoření

Ode dne vstupu důchodových fondů do likvi-
dace nelze měnit strategii spoření.

§ 6

Oznámení účastníkům

(1) Penzijní společnost je povinna do dne
31. března 2016 zaslat účastníkovi oznámení o po-
stupu při ukončení důchodového spoření.

(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje ze-
jména informace o

a) způsobu a lhůtě vyplacení prostředků účast-
níka,

b) povinnosti účastníka písemně sdělit penzijní
společnosti zvolený způsob vyplacení a číslo
účtu u osoby oprávněné poskytovat platební
služby, nebo adresu, nebo penzijní společnost
a číslo účtu určeného pro příjem příspěvků na
doplňkové penzijní spoření, nebo penzijní při-
pojištění se státním příspěvkem a číslo smlouvy
o doplňkovém penzijním spoření, nebo penzij-
ním připojištění se státním příspěvkem a jméno,
rodné číslo nebo datum narození účastníka, ne-
bylo-li přiděleno rodné číslo,

c) lhůtě pro zaslání sdělení podle písmene b),

d) právu penzijní společnosti na úhradu účelně vy-
naložených nákladů spojených s převodem na
účet v zahraničí u osoby oprávněné poskytovat
platební služby nebo dodáním prostřednictvím
poštovního poukazu,

e) změně způsobu investování důchodových fon-
dů,

f) možnosti doplatit pojistné na důchodové pojiš-
tění za dobu účasti na důchodovém spoření,

g) převodu prostředků účastníka na účet určený
správcem pojistného a možnosti účastníka po-
žádat správce pojistného o výplatu prostředků
účastníka.

(3) Penzijní společnost uveřejní informace po-
dle odstavce 2 do dne 31. března 2016 také na svých
internetových stránkách.

§ 7

Výpis důchodového spoření

(1) Výpis důchodového spoření za kalendářní
rok 2015 je penzijní společnost povinna zaslat bez-
platně účastníkovi nejpozději do dne 31. března
2016.

(2) Výpis důchodového spoření za kalendářní
rok 2016 je penzijní společnost povinna zaslat bez-
platně účastníkovi pouze v případě, že se údaje liší
od údajů uvedených ve výpisu zaslaného podle § 11
odst. 3.

§ 8

Investování důchodových fondů

(1) Penzijní společnost při investování pro-
středků účastníků v důchodových fondech postupu-
je tak, aby nejpozději ke dni vstupu důchodových
fondů do likvidace byly prostředky účastníků inves-
továny pouze do vkladů u regulované banky podle
zákona o důchodovém spoření.

(2) Vklady u jedné regulované banky mohou
dosáhnout nejvýše 35 % hodnoty majetku v důcho-
dových fondech.

(3) V rozsahu plnění povinnosti podle odstav-
ců 1 a 2 není způsob investování stanovený ve sta-
tutu důchodového fondu pro penzijní společnost zá-
vazný.

§ 9

Úplata penzijní společnosti

(1) Náklady penzijní společnosti související
s jednáním podle tohoto zákona se hradí z úplaty
penzijní společnosti podle zákona o důchodovém
spoření.
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(2) Ode dne vstupu důchodových fondů do lik-
vidace nesmí úplata za obhospodařování majetku
v důchodových fondech překročit 0,3 % fondového
vlastního kapitálu podle zákona o důchodovém spo-
ření.

§ 10

Likvidace důchodových fondů

(1) Povolení k vytvoření důchodových fondů
zaniká dne 30. června 2016. Zánikem povolení k vy-
tvoření důchodových fondů se důchodový fond zru-
šuje a vstupuje do likvidace.

(2) Důchodový fond zaniká vyplacením všech
prostředků účastníků podle § 11 odst. 1 a 4.

§ 11

Výplata prostředků účastníka

(1) Penzijní společnost vyplatí účastníkovi pro-
středky účastníka způsobem uvedeným ve sdělení
podle § 3 odst. 2 nejdříve dne 15. října 2016. Výplatu
prostředků účastníků ukončí do dne 31. prosince
2016.

(2) Penzijní společnost nejdříve jeden pracovní
den přede dnem vyplacení prostředků účastníka
odepíše z majetkového podúčtu důchodové jednotky
a na peněžní podúčet účastníka připíše peněžitou
částku odpovídající počtu odepsaných důchodových
jednotek násobenou aktuální hodnotou důchodové
jednotky důchodového fondu.

(3) Penzijní společnost bez zbytečného od-
kladu po vyplacení prostředků účastníka zašle účast-
níkovi bezplatně výpis důchodového spoření.

(4) V případě, že prostředky účastníka nebyly
vyplaceny ve lhůtě a způsobem podle odstavce 1,
vyplatí penzijní společnost bez zbytečného odkladu
zbylé prostředky účastníků na účet určený správcem
pojistného a informuje jej o tom, jaká část z těchto
prostředků připadá na jednotlivé účastníky.

(5) V rozsahu, v němž byly prostředky účast-
níka vyplaceny na účet určený správcem pojistného,
zaniká nárok účastníka na vyplacení prostředků
účastníka vůči penzijní společnosti.

(6) Právní vztah ze smlouvy o důchodovém
spoření zaniká vyplacením všech prostředků účast-
níka podle odstavce 1 nebo 4.

§ 12

Účet nevypořádaných prostředků

(1) Správce pojistného převede prostředky při-
padající na účastníka na účet nevypořádaných pro-
středků účastníka.

(2) Účet nevypořádaných prostředků účastníka
je osobním daňovým účtem účastníka.

(3) Při správě prostředků na účtu nevypořáda-
ných prostředků se postupuje podle daňového řádu.

§ 13

Depozitář důchodového fondu

(1) Depozitář důchodového fondu kontroluje,
zda penzijní společnost nakládá s majetkem v důcho-
dovém fondu v souladu s tímto zákonem.

(2) Při porušení tohoto zákona penzijní společ-
ností se na činnost depozitáře použije zákon o dů-
chodovém spoření obdobně.

§ 14

Sloučení důchodových fondů

Penzijní společnost, na kterou bylo převedeno
obhospodařování všech důchodových fondů jiné
penzijní společnosti, není povinna požádat o povo-
lení sloučení důchodových fondů.

§ 15

Výroční zpráva

Ve výroční zprávě za rok 2016 penzijní společ-
nost uvede konečnou zprávu o průběhu likvidace.

§ 16

Uchovávání dokumentů a záznamů

Penzijní společnost uchovává dokumenty a zá-
znamy uvedené v § 31 zákona o důchodovém spo-
ření po dobu 10 let ode dne zániku důchodového
fondu. To platí i pro jejího právního nástupce a rov-
něž pro osobu, které bylo povolení k činnosti pen-
zijní společnosti odňato.

ČÁST DRUHÁ

DOHLED

§ 17

Dohled nad dodržováním povinností penzijní
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společnosti a depozitáře důchodového fondu podle
tohoto zákona vykonává Česká národní banka. Při
výkonu dohledu podle tohoto zákona se použije zá-
kon o důchodovém spoření obdobně.

ČÁST TŘETÍ

ZÁNIK POJISTNÉHO
NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ

§ 18

Stanovení pojistného

(1) Ode dne 1. října 2016 nelze stanovit pojistné
na důchodové spoření a předepsat příslušenství po-
jistného.

(2) Ode dne 1. září 2016 nelze podat řádné ani
dodatečné pojistné tvrzení k pojistnému na důcho-
dové spoření.

§ 19

Zánik nedoplatků

(1) Dnem 1. října 2016 zanikají nedoplatky na
pojistném na důchodové spoření.

(2) Na příslušenství pojistného se odstavec 1
nepoužije.

ČÁST ČTVRTÁ

DOPLACENÍ POJISTNÉHO
NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

§ 20

Účastník může za dobu své účasti na důchodo-
vém spoření v období před rokem 2016 doplatit po-
jistné na důchodové pojištění upravené zákonem
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, pokud splnil podmín-
ku uvedenou v § 23 odst. 1 větě první. Pojistné na
důchodové pojištění lze doplatit pouze za celou do-
bu účasti na důchodovém spoření před rokem 2016.

§ 21

(1) Doplatek pojistného na důchodové pojištění
podle § 20 činí u

a) zaměstnance 60 % z pojistného na důchodové
spoření, které bylo plátcem pojistného na dů-
chodové spoření odvedeno,

b) zaměstnance, který neměl plátce pojistného na
důchodové spoření uvedeného v § 2 zákona
o pojistném na důchodové spoření, a zaměst-
nance, který je povinen uhradit pojistné na dů-
chodové spoření podle § 31 zákona o pojistném
na důchodové spoření, 60 % z pojistného na
důchodové spoření, které byl zaměstnanec po-
vinen uhradit správci pojistného na důchodové
spoření,

c) osoby samostatně výdělečně činné 3 % z úhrnu
vyměřovacích základů pro pojistné na důcho-
dové pojištění a příspěvek na státní politiku za-
městnanosti za kalendářní roky, v nichž aspoň
po část roku byla účastna důchodového spoření,
a v této době trval výkon samostatné výdělečné
činnosti, ze které mělo být zaplaceno pojistné
na důchodové pojištění,

d) osoby dobrovolně účastné důchodového pojiš-
tění 3 % z úhrnu vyměřovacích základů pro
pojistné na důchodové pojištění za kalendářní
měsíce, v nichž trvala účast na důchodovém
spoření, z nichž bylo zaplaceno pojistné na dů-
chodové pojištění.

(2) Doplatek pojistného na důchodové pojištění
stanovený podle odstavce 1 písm. a) se sníží o částku
ve výši 3 % z vyměřovacího základu zaměstnance
pro pojistné na důchodové pojištění, pokud zaměst-
nanci bylo za dobu účasti na důchodovém spoření
sraženo z jeho příjmů, které mu zaměstnavatel
zúčtoval, pojistné na důchodové pojištění ve výši
6,5 % z vyměřovacího základu a přeplatek na pojist-
ném na důchodové pojištění nebyl zaměstnavateli
vrácen. Doplatek pojistného na důchodové pojištění
se upraví podle věty první jen na žádost zaměstnance
doloženou potvrzením zaměstnavatele o tom, že
tento přeplatek nebyl zaměstnavateli vrácen.

(3) Zaměstnancem se pro účely tohoto zákona
rozumí fyzická osoba, která je poplatníkem pojistné-
ho na důchodové pojištění na základě § 3 odst. 1
písm. b) a § 25 zákona o pojistném na sociální za-
bezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstna-
nosti. Výše doplatku na důchodové pojištění se za-
okrouhluje na celé koruny směrem dolů.

§ 22

(1) Doplatek pojistného na důchodové pojištění
podle § 21 lze zaplatit nejpozději do 29. prosince
2017.
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(2) Pro způsob zaplacení doplatku pojistného
na důchodové pojištění se použije § 19 zákona o po-
jistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti obdobně s tím, že doplatek
bude placen na účet určený okresní správou sociál-
ního zabezpečení.

(3) Bude-li doplatek pojistného na důchodové
pojištění zaplacen po uplynutí lhůty uvedené v od-
stavci 1 nebo bude-li v této lhůtě zaplacen v nižší
částce, považuje se zaplacená částka za přeplatek;
za přeplatek se považuje též částka zaplacená nad
správnou výši doplatku. Pro vrácení přeplatku podle
věty první se použije § 17 zákona o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti obdobně, s tím, že lhůta pro vrácení
přeplatku, který vznikl v důsledku toho, že doplatek
byl ve lhůtě uvedené v odstavci 1 zaplacen v nižší
částce, počíná běžet nejdříve dnem 30. prosince 2017.

§ 23

(1) Účastník, který chce zaplatit doplatek po-
jistného na důchodové pojištění, je povinen ve lhůtě
do 30. června 2017 na tiskopisu vydaném Českou
správou sociálního zabezpečení požádat okresní
správu sociálního zabezpečení, v jejímž územním
obvodu má trvalý pobyt, o sdělení výše tohoto do-
platku. Žádost o sdělení výše doplatku se považuje
za podanou včas, byla-li v poslední den této lhůty
poštovní zásilka obsahující žádost podána k pře-
pravě. K žádostem podaným po uplynutí této lhůty
se nepřihlíží.

(2) Okresní správa sociálního zabezpečení je
povinna do 90 dnů ode dne obdržení žádosti účast-
níka mu písemně sdělit výši doplatku na pojistném
na důchodové pojištění a lhůtu a způsob zaplacení
tohoto doplatku; u žádostí podaných před 1. lednem
2017 se za den obdržení žádosti považuje tento den.
Toto sdělení se doručuje do vlastních rukou.

(3) Údaje potřebné pro stanovení výše doplatku
na pojistném na důchodové pojištění u zaměstnance
sdělí okresní správě sociálního zabezpečení jeho
místně příslušný správce daně z příjmů, a to nejpoz-
ději do 45 dnů ode dne obdržení její žádosti. Podal-li
žádost podle odstavce 1 účastník, který v době účas-
ti na důchodovém spoření byl vojákem z povolá-
ní nebo ve služebním poměru příslušníka bezpeč-
nostního sboru, sdělují tyto údaje okresní správě so-
ciálního zabezpečení orgány uvedené v § 25 zákona

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to nejpozději do
45 dnů ode dne obdržení žádosti.

(4) V žádosti podle odstavce 3 okresní správa
sociálního zabezpečení uvede jméno účastníka, který
byl poplatníkem pojistného na důchodové spoření,
datum narození účastníka, rodné číslo účastníka
nebo, nemá-li účastník přiděleno rodné číslo, vlastní
číslo plátce přidělené správcem pojistného na důcho-
dové spoření, bydliště účastníka, identifikační údaje
jeho zaměstnavatele a údaj o nástupu do zaměstnání
a skončení doby zaměstnání; identifikačními údaji
zaměstnavatele se u právnické osoby rozumí její ná-
zev, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
a u fyzické osoby její jméno, rodné číslo nebo datum
narození, nemá-li fyzická osoba přiděleno rodné
číslo, a adresa místa pobytu.

§ 24

Nesouhlasí-li účastník s výší doplatku pojistné-
ho na důchodové pojištění sděleného podle § 23
odst. 2, může do 30 dnů ode dne obdržení tohoto
sdělení písemně požádat okresní správu sociálního
zabezpečení o vydání rozhodnutí o výši doplatku;
v této žádosti je účastník povinen uvést důvody to-
hoto svého nesouhlasu. Toto rozhodnutí je okresní
správa sociálního zabezpečení povinna vydat nejpoz-
ději do 60 dnů ode dne doručení žádosti účastníka
o vydání rozhodnutí. Okresní správa sociálního za-
bezpečení je oprávněna požádat místně příslušné-
ho správce daně z příjmů a orgány uvedené v § 23
odst. 3 větě poslední o podklady pro toto rozhod-
nutí; místně příslušný správce daně z příjmů a tyto
orgány jsou povinny tyto podklady okresní správě
sociálního zabezpečení zaslat bez zbytečného od-
kladu, nejpozději do 30 dnů. Lhůta uvedená v § 22
odst. 1 se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo řízení
o vydání rozhodnutí podle věty první, o dobu, po
kterou trvalo řízení před soudem v rámci soudního
přezkumu rozhodnutí, a o dobu, o kterou byla pře-
kročena lhůta uvedená v § 23 odst. 2 větě první.

§ 25

(1) Okresní správa sociálního zabezpečení je
povinna neprodleně písemně informovat účastníka,
kdy byl doplatek pojistného na důchodové pojištění
zaplacen a v jaké výši, a o důsledcích, jaké má pro
něho řádné zaplacení tohoto doplatku.
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(2) Pro podávání žádostí účastníka se použije
§ 123e odst. 2 a 3 zákona o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení obdobně. Okresní správy so-
ciálního zabezpečení mohou podávat žádosti v elek-
tronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup nebo jiným způsobem dohodnutým s místně
příslušným správcem daně z příjmů a orgány uvede-
nými v § 25 zákona o pojistném na sociální zabez-
pečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
to platí též pro poskytování údajů a podkladů okres-
ním správám sociálního zabezpečení.

(3) Správce Centrálního registru smluv je povi-
nen sdělit České správě sociálního zabezpečení ze
své evidence údaje o osobách účastných na důcho-
dovém spoření v rozsahu potřebném pro účely ve-
dení registru pojištěnců, a to způsobem umožňují-
cím dálkový přístup nebo jiným dohodnutým způ-
sobem.

(4) Pokud byl účastník důchodového spoření
vojákem z povolání nebo ve služebním poměru pří-
slušníka bezpečnostního sboru, sdělí údaj o zaplacení
doplatku pojistného na důchodové pojištění okresní
správa sociálního zabezpečení Ministerstvu obrany,
Ministerstvu vnitra nebo Ministerstvu spravedlnosti.

ČÁST PÁTÁ

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 26

Správní delikty

(1) Penzijní společnost se dopustí správního de-
liktu tím, že

a) neoznámí účastníkovi nebo neuveřejní skuteč-
nosti podle § 6,

b) nezašle výpis o důchodovém spoření podle § 7,

c) nesplní některou z povinností podle § 8,

d) při hrazení nákladů podle tohoto zákona nebo
stanovení výše úplaty za obhospodařování po-
stupuje v rozporu s § 9,

e) nevyplatí prostředky účastníků v souladu s § 11
odst. 1, 2 a 4,

f) při výplatě prostředků účastníkům postupuje
v rozporu s § 11 odst. 2,

g) nezašle výpis důchodového spoření podle § 11
odst. 3,

h) při převodu na účet určený správcem pojistného
postupuje v rozporu s § 11 odst. 4,

i) nesplní povinnost podle § 15, nebo

j) neuchovává dokumenty a záznamy podle § 16.

(2) Depozitář důchodového fondu se dopustí
správního deliktu tím, že postupuje v rozporu s § 13.

(3) Právní nástupce penzijní společnosti nebo
osoba, které bylo povolení k činnosti penzijní spo-
lečnosti odňato, se dopustí správního deliktu tím, že
neuchovává dokumenty a záznamy podle § 16.

(4) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se
uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.

§ 27

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpo-
vídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí,
které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě
se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména
ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okol-
nostem, za nichž byl spáchán.

(3) Správní delikty podle tohoto zákona pro-
jednává v prvním stupni Česká národní banka.

(4) Odpovědnost právnické osoby za správní
delikt zaniká, jestliže Česká národní banka o něm
nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm
dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl
spáchán.

(5) Příjem z pokut uložených podle tohoto zá-
kona je příjmem státního rozpočtu.

ČÁST ŠESTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ

§ 28

Přechodná ustanovení

(1) Právní vztah ze smlouvy o důchodovém
spoření, která byla zaregistrovaná v Centrálním re-
gistru smluv přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se řídí ustanoveními tohoto zákona. Vznik to-
hoto právního vztahu se posuzuje podle dosavadní
právní úpravy.
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(2) Pro pojistné povinnosti u pojistného na dů-
chodové spoření za pojistná období přede dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povin-
nosti s nimi související, se použije zákon č. 397/2012
Sb., o pojistném na důchodové spoření, ve znění
účinném přede dnem 1. ledna 2016.

(3) Specializovaný finanční úřad plní povin-
nosti týkající se Centrálního registru smluv podle
zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření,
ve znění účinném ode dne 1. ledna 2016, do dne
31. prosince 2026.

(4) Pojistné smlouvy o pojištění důchodu zare-
gistrované v Centrálním registru smluv přede dnem
1. ledna 2016 se řídí zákonem č. 426/2011 Sb., o dů-
chodovém spoření, ve znění účinném přede dnem
1. ledna 2016, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak. Důchody z této pojistné smlouvy se vyplácejí
a zvyšují podle právních předpisů účinných přede
dnem 1. ledna 2016.

(5) Povinnosti pojišťovny podle § 22 a 23
zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve
znění účinném přede dnem 1. ledna 2016, se řídí zá-
konem č. 426/2011 Sb., ve znění účinném přede
dnem 1. ledna 2016.

(6) Správní řízení zahájená podle zákona č. 426/
/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění účinném
přede dnem 1. ledna 2016, se dokončí podle záko-
na č. 426/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem
1. ledna 2016.

(7) Správní řízení zahájená podle zákona č. 426/
/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění účinném
ode dne 1. ledna 2016, se dokončí podle zákona
č. 426/2011 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna
2016.

§ 29

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoře-
ní.

2. Zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důcho-
dové spoření.

3. Část třetí zákona č. 399/2012 Sb., o změně zá-
konů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném
na důchodové spoření.

4. Část pátá zákona č. 399/2012 Sb., o změně zá-
konů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném
na důchodové spoření.

5. Část dvacátá devátá zákona č. 241/2013 Sb.,
o změně některých zákonů v souvislosti s přije-
tím zákona o investičních společnostech a inves-
tičních fondech a s přijetím přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího vypořá-
dání některých derivátů.

6. Část jedenáctá zákonného opatření Senátu
č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů
v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
a o změně některých zákonů.

7. Vyhláška č. 423/2012 Sb., o zvyšování důchodů
vyplácených z pojistné smlouvy o pojištění dů-
chodu.

8. Vyhláška č. 40/2013 Sb., o náležitostech nabídky
pojištění důchodu.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

§ 30

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016, s výjimkou § 29 bodů 1, 3 a 5, které nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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377

ZÁKON

ze dne 10. prosince 2015,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna občanského soudního řádu

Čl. I

V § 277 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., záko-
na č. 24/1993 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., záko-
na č. 30/2000 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se slova
„a funkčních požitků, pojistné na důchodové spo-
ření“ zrušují.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zřízení ministerstev
a jiných ústředních orgánů státní správy

České republiky

Čl. II

V § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb.,
zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zá-
kona č. 15/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona
č. 421/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/
/2006 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 295/
/2009 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 399/
/2012 Sb., se slova „pojistné na důchodové spoření,“
zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o účetnictví

Čl. III

V § 1 odst. 2 písm. j) zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona
č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona

č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona
č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona
č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., se slova „podle
zákona upravujícího důchodové spoření a“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení

Čl. IV

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992
Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb.,
zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zá-
kona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona
č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona
č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona
č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona
č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona
č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona
č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona
č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona
č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona
č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona
č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona
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č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona
č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb.,
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zá-
kona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zá-
kona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona
č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014
Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 251/2014 Sb.,
zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zá-
kona č. 131/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 16c odst. 2 písm. q) se slova „a dobu
důchodového spoření“ zrušují.

2. V § 16c se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

„v) dobu důchodového spoření a výši zaplaceného
doplatku na pojistném na důchodové pojištění
s uvedením dne, kdy byl tento doplatek zapla-
cen.“.

3. V § 39 odst. 1 větě třetí se slova „služebního
zákona“ nahrazují slovy „zákona o státní službě“.

4. V § 52 se odstavec 4 zrušuje.

5. V § 83 odstavec 4 zní:

„(4) V žádosti o přiznání starobního důchodu
je občan povinen uvést, zda byl nebo nebyl v období
let 2013 až 2015 účasten důchodového spoření.“.

Poznámka pod čarou č. 75 se zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. V

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb.,
zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zá-
kona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona
č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona
č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona
č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona
č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona
č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona
č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona
č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona
č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona
č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona
č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona
č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona
č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zá-
kona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona
č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona
č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona
č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona
č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona
č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona
č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona
č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona
č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona
č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona
č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona
č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona
č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona
č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona
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č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona
č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona
č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona
č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona
č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona
č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona
č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona
č. 80/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona
č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona
č. 215/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona
č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona
č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb. a zákona
č. 221/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. l) bodě 1 se za slovo „pří-
spěvkem“ vkládají slova „ , penze z doplňkového
penzijního spoření“ a za slovo „pobírání“ se vkládají
slova „nebo činí nejméně 10 let“.

2. V § 4 odst. 1 písm. l) se za bod 2 vkládá nový
bod 3, který zní:

„3. vyplacení prostředků účastníka důchodo-
vého spoření při ukončení důchodového
spoření podle zákona o ukončení důchodo-
vého spoření,“.

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 4.

3. V § 6 odst. 9 písm. p) úvodní části usta-
novení se částka „30 000 Kč“ nahrazuje částkou
„50 000 Kč“.

4. V § 15 odst. 5 úvodní části ustanovení se
částka „12 000 Kč“ nahrazuje částkou „24 000 Kč“.

5. V § 15 odst. 5 písm. a) se slova „příspěvků
zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojiš-
tění se státním příspěvkem na zdaňovací období sní-
ženému o 12 000 Kč“ nahrazují slovy „částí měsíč-
ních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních
měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které
náleží maximální státní příspěvek“.

6. V § 15 odst. 5 písm. c) se slova „příspěv-
ků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové
penzijní spoření na zdaňovací období sníženému
o 12 000 Kč“ nahrazují slovy „částí měsíčních pří-
spěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících
zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží
maximální státní příspěvek“.

7. V § 15 odst. 5 písm. c) se slova „příspěvků
zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojiš-
tění se státním příspěvkem na část zdaňovacího ob-
dobí a příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho
doplňkové penzijní spoření na navazující část zda-
ňovacího období sníženou o 12 000 Kč“ nahrazují
slovy „částí měsíčních příspěvků zaplacených po-
platníkem na jeho penzijní připojištění se státním
příspěvkem na část zdaňovacího období a částí mě-
síčních příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho
doplňkové penzijní spoření na navazující část zda-
ňovacího období, které v jednotlivých kalendářních
měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které
náleží maximální státní příspěvek“.

8. V § 15 odst. 6 větě čtvrté se částka „12 000 Kč“
nahrazuje částkou „24 000 Kč“.

9. V § 17 odst. 1 písm. e) se slova „podle zá-
kona upravujícího důchodové spoření a“ zrušují.

10. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 5 se slova „po-
jistného na důchodové spoření,“ zrušují.

11. V § 23 odst. 3 písm. b) bodě 2 se slova „po-
jistného na důchodové spoření,“ zrušují.

12. V § 25 odst. 1 písm. g) se slova „pojistné na
důchodové spoření,“ zrušují.

13. V § 38j odst. 10 se slova „na důchodové
spoření,“ zrušují.
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Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za
zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a za zdaňovací období, které započalo
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož
i práva a povinnosti s nimi související, se použije
zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Pro fond penzijní společnosti podle zákona
upravujícího důchodové spoření se ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona použije ustanovení § 17
odst. 1 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. VII

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstna-
nosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/
/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994
Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb.,
zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zá-
kona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona
č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona
č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona
č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona
č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona
č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona
č. 153/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona

č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/
/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 131/
/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 větě první se slova „ , pokud se dále
nestanoví jinak“ zrušují.

2. V § 3 odst. 1 písm. b) bod 12 zní:

„12. státní zaměstnanci podle zákona o státní
službě,“.

3. V § 7 odst. 1 písmena b) až d) znějí:

„b) u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,

c) u osoby samostatně výdělečně činné

1. 29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného
v § 5 odst. 1 a 2, z toho 28 % na důchodové
pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstna-
nosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně
činnou účastnou důchodového pojištění,

2. 2,3 % z vyměřovacího základu uvedeného
v § 5b odst. 3, jde-li o osobu samostatně vý-
dělečně činnou účastnou nemocenského po-
jištění,

d) u osoby dobrovolně účastné na důchodovém
pojištění 28 % z vyměřovacího základu,“.

4. § 9a se zrušuje.

5. V § 14 odst. 1 větě druhé se slova „bodech 1
nebo 2“ nahrazují slovy „bodě 1“.

6. V § 14 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

7. V § 15 se odstavec 6 zrušuje.

8. V § 15a odst. 3 se věta poslední zrušuje.

9. V § 16 se odstavce 4 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 4
a 5.

10. V § 16 se odstavec 5 zrušuje.

11. V § 22 odst. 1 se slova „§ 9a,“ zrušují.
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Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti se za období před
1. lednem 2016 stanoví podle zákona č. 589/1992 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

2. Při nesplnění nebo porušení povinnosti ulo-
žené zaměstnavateli v § 9a zákona č. 589/1992 Sb.
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se po-
stupuje podle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Nárok zaměstnavatele na vrácení přeplatku
na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, který vznikl v dů-
sledku toho, že zaměstnavatel stanovil zaměstnanci,
který byl účastníkem důchodového spoření, pojistné
na důchodové pojištění v sazbě 6,5 % z vyměřova-
cího základu, zaniká uplynutím dne 31. prosince
2016.

4. Zaměstnavatel je povinen v potvrzení vydá-
vaném podle § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb. za
kalendářní roky v období 2013 až 2015 uvést, zda
byl zaměstnanec účasten v kalendářním roce důcho-
dového spoření; ustanovení čl. XXXVII bodu 3 zá-
konného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. není přitom
dotčeno.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o České národní bance

Čl. IX

V § 44 odst. 1 písm. c) zákona č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006
Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 136/2011 Sb.,
zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zá-
kona č. 227/2013 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., se
slova „důchodového spoření“ a slova „a důchodové
spoření“ zrušují.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o výkonu vazby

Čl. X

V § 21 odst. 6 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu

vazby, ve znění zákona č. 208/2000 Sb., zákona
č. 258/2000 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb. a zákona
č. 276/2013 Sb., se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno k).

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. XI

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální pod-
poře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona
č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona
č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona
č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona
č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona
č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona
č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona
č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 48/2013 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014
Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
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zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 253/2014 Sb., zá-
kona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 332/2014 Sb., se
mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písm. a) závěrečné části ustano-
vení se slova „pojistného na důchodové spoření,“
zrušují.

2. V § 5 odst. 8 písm. a) se slova „pojistného na
důchodové spoření,“ zrušují.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. XII

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997
Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb.,
zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zá-
kona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona
č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona
č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona
č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona
č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb.,
zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zá-
kona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zá-
kona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona
č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014
Sb., zákona č. 183/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,

zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zá-
kona č. 131/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 29 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

2. V § 31 odst. 1 se slova „§ 29 odst. 1 nebo 3“
nahrazují slovy „§ 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3
písm. a)“.

3. V § 34 odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„Výše procentní výměry starobního důchodu, na
který vznikl nárok podle § 29 odst. 1 až 3, činí za
každý celý rok doby pojištění získané do vzniku ná-
roku na tento důchod 1,5 % výpočtového základu
měsíčně.“.

Poznámka pod čarou č. 37 vložená zákonem č. 428/
/2011 Sb. se zrušuje.

4. V § 34 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

5. V § 34 odst. 2 až 6 se slova „§ 29 odst. 1
nebo 3“ nahrazují slovy „§ 29 odst. 1 nebo § 29
odst. 3 písm. a)“.

6. V § 34 odst. 2 větě druhé se slova „přitom se
tato doba přičte nejprve k době pojištění získané do
vzniku nároku na starobní důchod, která se nekryje
s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření“
nahrazují slovy „na žádost pojištěnce se procentní
výměra starobního důchodu nezvýší podle věty
první a doba výdělečné činnosti uvedená ve větě
první se přičte k době pojištění získané do vzniku
nároku na tento důchod, a to v rozsahu uvedeném
v žádosti pojištěnce“.

7. V § 34 odst. 5 se za slova „§ 29 odst. 2“
vkládají slova „nebo § 29 odst. 3 písm. b)“.

8. V § 34 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

9. § 35 zní:

„§ 35

Výše procentní výměry starobního důchodu, na
který vznikl nárok podle § 29 odst. 4, se stanoví
podle § 41 odst. 2.“.

10. § 37a se zrušuje.

11. V § 41 odst. 2 závěrečné části ustanovení se
slova „odst. 1 věty třetí“ nahrazují slovy „odst. 1
věty druhé“.
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12. V § 51 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

13. V § 53 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

14. V části čtvrté hlavě VI nadpisu dílu 3 se
slova „a zánik nároku na invalidní důchod“ zrušují.

15. V § 61a odst. 1 se slova „pro invaliditu
prvního nebo druhého stupně a nárok na invalidní
důchod pro invaliditu třetího stupně pojištěnce,
který nebyl účasten důchodového spoření,“ zrušují.

16. § 61b se zrušuje.

17. V § 67 odst. 11 se za slova „§ 29 odst. 2“
vkládají slova „a § 29 odst. 3 písm. b)“.

18. V § 105a odst. 1 větě druhé se část věty za
středníkem včetně středníku zrušuje.

19. Za § 105b se vkládá nový § 105c, který
včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 46 a 47
zní:

„§ 105c

Nároky pojištěnce, který byl účasten
důchodového spoření

(1) Pojištěnci, který byl v období let 2013 až
2015 účasten důchodového spoření46) a za celou
dobu své účasti na důchodovém spoření nedoplatil
podle zákona o ukončení důchodového spoření47)
pojistné na důchodové pojištění, se výše procentní
výměry starobního důchodu za doby pojištění uve-
dené v § 11 a § 13 odst. 1, které se kryjí s dobou
účasti na důchodovém spoření, stanoví způsobem
a za podmínek podle právní úpravy účinné ke dni
31. prosince 2015. Ustanovení věty první platí i v pří-
padě vzniku nároku na starobní důchod podle § 61a
odst. 1, jde-li o poživatele invalidního důchodu pro
invaliditu třetího stupně; ustanovení § 61a odst. 2 se
přitom nepoužije.

(2) Při stanovení procentní výměry vdovského,
vdoveckého a sirotčího důchodu v případě úmrtí po-
jištěnce, který byl v období let 2013 až 2015 účasten
důchodového spoření46), po 31. prosinci 2015 se tato
účast na důchodovém spoření zohledňuje podle
právní úpravy účinné ke dni 31. prosince 2015.

46) Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění
pozdějších předpisů.

47) Zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spo-
ření.“.

Čl. XIII

Přechodná ustanovení

1. Pojištěnci, kterému byl přiznán starobní dů-
chod ode dne spadajícího do období let 2016 a 2017
a výše procentní výměry tohoto důchodu byla sta-
novena s přihlédnutím k době jeho účasti na dů-
chodovém spoření, se na jeho žádost výše tohoto
důchodu přepočte od tohoto dne tak, že se k době
účasti na důchodovém spoření nepřihlédne; pod-
mínkou tohoto přepočtu je, že pojištěnec za celou
dobu účasti na důchodovém spoření doplatil pojist-
né na důchodové pojištění podle zákona o ukončení
důchodového spoření. Ustanovení § 55 odst. 2 zá-
kona o důchodovém pojištění platí přitom obdob-
ně.

2. Zvolil-li pojištěnec v žádosti o přiznání sta-
robního důchodu podané přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona stanovení procentní výměry sta-
robního důchodu podle § 35 odst. 2 písm. a) zákona
č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, a vyjádřil v této žádosti
souhlas s převodem 60 % prostředků naspořených
v důchodovém spoření ve prospěch státního roz-
počtu, dokončí se řízení o této žádosti a procentní
výměra starobního důchodu se stanoví podle právní
úpravy účinné ke dni 31. prosince 2015.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o dohledu
v oblasti kapitálového trhu

Čl. XIV

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapi-
tálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů,
ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000
Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb.,
zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zá-
kona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/
/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 342/
/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/
/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/
/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/
/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/
/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/
/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 273/
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/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/
/2013 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. a), b) a c) se slova „ , důchodo-
vého spoření“ zrušují.

2. V § 13 odst. 1 písm. w) se slova „depozitářů
důchodových fondů a“ zrušují.

3. V § 13 odst. 6 se slova „ , důchodového spo-
ření“ zrušují.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody

Čl. XV

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí
svobody a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění zákona č. 359/1999 Sb., zákona č. 3/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb.,
zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zá-
kona č. 109/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona
č. 346/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 7/
/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 341/2010 Sb., zákona č. 181/2011 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zá-
kona č. 276/2013 Sb. a zákona č. 204/2015 Sb., se
mění takto:

1. V § 28 odst. 2 se písmeno m) zrušuje.

Dosavadní písmena n) až r) se označují jako písme-
na m) až p).

2. V § 33 odst. 3 se slova „důchodové spoření,“
zrušují.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o vojácích z povolání

Čl. XVI

V § 68o odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb., o vojá-
cích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb., se
písmeno d) zrušuje.

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

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o ochraně zaměstnanců
při platební neschopnosti zaměstnavatele

Čl. XVII

V § 10 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně
zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnava-
tele a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona
č. 267/2014 Sb., se slova „a pojistného na důchodové
spoření“ a slova „a plátce pojistného podle zákona
upravujícího pojistné na důchodové spoření“ zru-
šují.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů

Čl. XVIII

V § 130 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2003 Sb.,
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., se slova
„nebo pojistné na důchodové spoření“ zrušují.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. XIX

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod-
noty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona
č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona
č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona
č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona
č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona
č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona
č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona
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č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/
/2014 Sb. a zákona č. 360/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 54a se písmeno a) zrušuje.

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

2. V § 54a písm. c) se slova „důchodového spo-
ření,“ zrušují.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí

Čl. XX

V § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 69/2006 Sb.,
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění zákona
č. 399/2012 Sb., se slova „pojistného na důchodové
spoření,“ zrušují.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o životním a existenčním minimu

Čl. XXI

V § 7 odst. 1 závěrečné části ustanovení zákona
č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve
znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 85/2010 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona
č. 344/2013 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se slova
„pojistného na důchodové spoření,“ zrušují.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

Čl. XXII

V § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 73/
/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 399/
/2012 Sb. a zákona č. 344/2013 Sb., se slova „pojist-
ného na důchodové spoření,“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna insolvenčního zákona

Čl. XXIII

V § 168 odst. 2 písm. e) zákona č. 182/2006 Sb.,

insolvenční zákon, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 294/2013 Sb. a zá-
kona č. 399/2012 Sb., se slova „a pojistné na důcho-
dové spoření“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákoníku práce

Čl. XXIV

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zá-
kona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., záko-
na č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vy-
hlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008
Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zá-
kona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona
č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona
č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona
č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona
č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona
č. 204/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 147 odst. 1 písm. a) se slova „nebo po-
jistné na důchodové spoření“ zrušují.

2. V § 356 odst. 3 se slova „pojistného na dů-
chodové spoření,“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

a financování terorismu

Čl. XXV

V § 13 odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb., o někte-
rých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné čin-
nosti a financování terorismu, ve znění zákona
č. 399/2012 Sb., se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písme-
na b) až e).
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ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna trestního zákoníku

Čl. XXVI

V § 241 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znění zákona č. 330/2011 Sb. a zákona
č. 399/2012 Sb., se slova „ , pojistné na důchodové
spoření“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o auditorech

Čl. XXVII

V § 2a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve
znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 139/2011
Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011
Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011
Sb., zákona č. 52/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb.
a zákona č. 334/2014 Sb., se písmeno n) zrušuje.

Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno n).

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o důchodovém spoření

Čl. XXVIII

Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření,
ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013
Sb., zákona č. 163/2015 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb.,
se mění takto:

1. V § 4 se odstavec 3 zrušuje.

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

2. V § 11 se odstavce 2 až 6 zrušují a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

3. § 14 se zrušuje.

4. V § 24 se odstavce 2 až 6 zrušují a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

Čl. XXIX

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzij-
ním spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zá-

kona č. 403/2012 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., se
mění takto:

1. V § 2 se slova „starší 18 let“ zrušují.

2. V § 5 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) K uzavření nebo změně smlouvy pro ne-
zletilého účastníka nepotřebuje jeho zákonný zá-
stupce souhlas soudu, neboť toto právní jednání se
považuje za běžnou záležitost při správě jmění
dítěte.“.

3. V § 17 odst. 1 písm. a) se za bod 2 vkládá
nový bod 3, který zní:

„3. datum narození,“.

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 4.

4. V § 17 odst. 1 písm. b) se za bod 2 vkládá
nový bod 3, který zní:

„3. datum narození,“.

Dosavadní body 3 až 5 se označují jako body 4 až 6.

5. § 17 odst. 1 písm. c) se za bod 2 vkládá nový
bod 3, který zní:

„3. datum narození,“.

Dosavadní body 3 až 6 se označují jako body 4 až 7.

6. V § 20 odst. 1 písm. a) se slova „účastníka,
který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik
nároku na starobní důchod stanovený podle § 32
zákona o důchodovém pojištění,“ nahrazují slovy
„60 let nebo splnění podmínek uvedených v § 22
odst. 4 nebo § 23 odst. 6“.

7. V § 20 odst. 3 písm. a) se slova „potřebného
pro vznik nároku na starobní důchod stanoveného
podle § 32 zákona o důchodovém pojištění“ nahra-
zují slovy „60 let“.

8. V § 20 odst. 5 se slova „odstavce 1 písm. a),
odstavce 3 písm. a),“ zrušují.

9. V § 20 odst. 5 se slovo „a“ nahrazuje čárkou
a za slova „§ 23 odst. 6 písm. c)“ se vkládají slova
„a § 114 odst. 1“.

10. V § 22 odst. 4 písm. c) se za slovo „aby“
vkládají slova „započala nejdříve dosažením věku
příjemce, který je o 5 let nižší než věk potřebný
pro vznik nároku na starobní důchod stanovený po-
dle § 32 zákona o důchodovém pojištění, a“.

11. V § 23 odst. 6 písm. c) se za slova „dů-
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chodu,“ vkládají slova „započala nejdříve dosažením
věku příjemce, který je o 5 let nižší než věk potřebný
pro vznik nároku na starobní důchod stanovený po-
dle § 32 zákona o důchodovém pojištění, a“.

12. V § 25 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Částečné odbytné do výše jedné třetiny
hodnoty prostředků účastníka bez příspěvků za-
městnavatele zaplacených za účastníka a po odečtení
poměrné části poskytnutých státních příspěvků ná-
leží účastníkovi v roce, kdy dosáhl věku 18 let, po-
kud spořící doba trvala nejméně 120 kalendářních
měsíců a během posledních 24 kalendářních měsíců
nedošlo k převodu prostředků účastníka k jiné pen-
zijní společnosti. Podáním žádosti ani výplatou čás-
tečného odbytného smlouva účastníka o doplňkovém
penzijním spoření nezaniká. Není-li stanoveno jinak,
platí pro částečné odbytné ustanovení tohoto zákona
o odbytném.“.

13. V § 29 odstavec 1 zní:

„(1) Penzijní společnost je akciová společnost
se sídlem na území České republiky, jejímž předmě-
tem podnikání je shromažďování příspěvků účast-
níka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků
podle tohoto zákona za účelem jejich umísťování
do účastnických fondů, obhospodařování majetku
v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňko-
vého penzijního spoření.“.

14. V § 29 odst. 2 se slova „a v případě činnosti
podle odstavce 1 písm. b) také povolení k vytvoření
důchodových fondů podle zákona o důchodovém
spoření“ zrušují.

15. V § 35 odst. 1 písm. c) se slova „a důcho-
dového spoření“ zrušují.

16. V § 38 odst. 2 se slova „ , která neprovozuje
důchodové spoření podle zákona o důchodovém
spoření,“ zrušují.

17. V § 38 odst. 2 se na konci písmene b) slo-
vo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

18. V části čtvrté hlavě III se doplňuje díl 5,
který včetně nadpisu zní:

„Díl 5

Ochrana peněžních prostředků
neumístěných do účastnických fondů

§ 47a

(1) Peněžní prostředky svěřené penzijní společ-

nosti pro přijímání a převod prostředků účastníka,
vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu
účastnického fondu, a vracení státního příspěvku
musí být drženy na samostatném účtu u depozitáře
odděleně od prostředků určených k jinému účelu.
Tyto prostředky nelze použít k účelu jinému, než
který je stanoven ve větě první.

(2) Prostředky podle odstavce 1 nejsou součástí
majetkové podstaty penzijní společnosti podle zá-
kona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení
a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí a exekucí.

(3) V případě převodu obhospodařování všech
účastnických fondů podle § 109 je penzijní společ-
nost povinna převést prostředky podle odstavce 1 na
účet zřízený u depozitáře schváleného v rozhodnutí
České národní banky podle § 109 odst. 5.“.

19. V § 49 písm. b) bodě 1 se slova „a důcho-
dovým fondem podle zákona o důchodovém spo-
ření“ zrušují.

20. V § 49 písm. b) bodě 2 se slova „důchodo-
vým fondem podle zákona o důchodovém spoření,“
zrušují.

21. V § 50 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova
„a důchodové fondy podle zákona o důchodovém
spoření“ zrušují.

22. V § 60 odst. 3 se číslo „0,8“ nahrazuje čís-
lem „1“.

23. V § 60 odst. 4 se za slovo „je“ vkládají slova
„v případě povinného konzervativního fondu“ a za
číslo „10 %“ se vkládají slova „a v případě ostatních
účastnických fondů nejvýše 15 %“.

24. V § 63 odst. 1 se číslo „3,5“ nahrazuje čís-
lem „7“.

25. V § 79 odst. 9 se na konci věty první vklá-
dají slova „nebo pokud bylo penzijní společnosti
odejmuto povolení k činnosti penzijní společnosti“.

26. V § 80 odst. 1 se slova „do konce kalendář-
ního roku“ nahrazují slovy „do konce druhého ka-
lendářního roku“.

27. V § 80 odst. 2 první větě se číslo „12“ na-
hrazuje číslem „24“.

28. V § 82 odst. 3 první větě se slova „do konce
kalendářního roku“ nahrazují slovy „do konce dru-
hého kalendářního roku“ a v druhé větě se číslo „12“
nahrazuje číslem „24“.
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29. V § 82 odst. 6 se ve větě první za slovo „zá-
pisu“ vkládají slova „ , výmaz ze seznamu“.

30. V § 82 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Česká národní banka provede výmaz čin-
nosti vázaného zástupce investičního zprostředkova-
tele nebo obchodníka s cennými papíry ze seznamu
vázaných zástupců také v případě, pokud zastou-
pený pozbyl oprávnění k činnosti, které se zastou-
pení týká.“.

31. V § 100 odst. 2 písm. d) bodě 2 se za slovo
„trhu“ vkládají slova „nebo na trhu obdobném regu-
lovanému trhu uvedenému v § 100 odst. 2 písm. a)“
a slova „a jím vydávané cenné papíry jsou veřejně
nabízeny v České republice podle zákona upravují-
cího kolektivní investování“ se zrušují.

32. V § 105 odst. 1 se slova „standardním fon-
dem“ nahrazují slovy „fondem kolektivního investo-
vání“ a slovo „se“ se nahrazuje slovem „s“.

33. V § 105 odst. 2 se číslo „35“ nahrazuje čís-
lem „60“, slovo „standardními“ se zrušuje a za slovo
„fondy“ se vkládají slova „kolektivního investo-
vání“.

34. V § 105 odst. 3 se slova „Penzijní společ-
nost může“ nahrazují slovy „V rámci limitu podle
odstavce 2 může penzijní společnost“ a číslo „5“ se
nahrazuje číslem „20“.

35. V § 105 se doplňují odstavce 4 až 6, které
znějí:

„(4) V rámci limitu podle odstavce 3 nesmí
penzijní společnost investovat více než 10 % hod-
noty majetku v účastnickém fondu do cenných pa-
pírů vydávaných speciálními fondy nebo zahranič-
ními investičními fondy srovnatelnými se speciálním
fondem, které nekopírují složení finančního indexu,
který může být podkladovou hodnotou finančního
derivátu podle § 100 odst. 2 písm. g).

(5) Kopírováním složení finančního indexu se
rozumí kopírování složení majetkových hodnot, ke
kterým se tento index vztahuje, bez použití derivátů
a technik a nástrojů podle § 102.

(6) Součet hodnot investic podle odstavce 2
vůči jedné osobě nesmí překročit 35 % hodnoty ma-
jetku v účastnickém fondu. Za jednu osobu se pova-
žují i osoby tvořící koncern.“.

36. V § 114 odst. 1 se slova „vznikem nároku

na dávky podle § 20 odst. 1“ nahrazují slovy „do-
sažením věku účastníka, který je potřebný pro vznik
nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zá-
kona o důchodovém pojištění“.

37. V § 153 odst. 1 se slovo „odejme“ nahrazuje
slovem „může“ a za slovo „společnosti“ se vkládá
slovo „odejmout“.

38. V § 154 odst. 2 písm. a) a b) se slova „nebo
činnost podle zákona upravujícího důchodové spo-
ření“ zrušují.

39. V § 154 odst. 2 písm. d) se slova „nebo zá-
konem upravujícím důchodové spoření“ zrušují.

40. V § 160 odst. 3 písm. g) se slovo „nebo“
zrušuje.

41. V § 160 odst. 3 se na konci písmene h) tečka
nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno i),
které zní:

„i) poruší povinnost podle § 47a odst. 1 a 3.“.

42. V § 168 odstavec 3 zní:

„(3) Informace podle odstavce 1 písm. c) a l) se
poskytuje za úhradu nákladů s tím spojených.“.

43. V § 192 odst. 3 písm. a) se číslo „0,6“ na-
hrazuje číslem „0,8“.

44. V § 192 odst. 3 písm. b) se číslo „15“ na-
hrazuje číslem „10“.

45. V § 193 odstavec 2 zní:

„(2) Pravidla skladby majetku a hospodaření
s majetkem v transformovaném fondu se řídí záko-
nem o penzijním připojištění, pokud tento zákon
nestanoví jinak.“.

46. V § 193 se za odstavec 2 vkládají odstavce 3
a 4, které znějí:

„(3) Do nemovitých věcí lze investovat pouze
za předpokladu, že výnos z nich dosahovaný při
řádném hospodaření připadá do majetku v transfor-
movaném fondu.

(4) Při oceňování cenného papíru v majetku
transformovaného fondu platí ustanovení o způsobu
oceňování cenných papírů v majetku účastnického
fondu, s výjimkou dluhopisů držených do splatnosti,
a to maximálně do výše 35 % majetku v transformo-
vaném fondu, jejichž emitentem je členský stát Orga-
nizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a jejichž
rating vydaný ratingovou agenturou registrovanou
nebo certifikovanou podle přímo použitelného před-
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pisu Evropských společenství o ratingových agentu-
rách dosahuje srovnatelné ratingové kategorie jako
rating České republiky.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako od-
stavce 5 až 8.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o Finanční správě České republiky

Čl. XXX

V § 13a odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Fi-
nanční správě České republiky, ve znění zákona
č. 267/2014 Sb., se slova „a registraci smlouvy o dů-
chodovém spoření“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o investičních společnostech
a investičních fondech

Čl. XXXI

V § 3 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o inves-

tičních společnostech a investičních fondech, se slova
„důchodového spoření,“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXXII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016, s výjimkou ustanovení

a) části druhé, části páté čl. V bodů 3 až 8, 10 až 12,
části desáté čl. XII bodu 18, části třinácté, pat-
nácté, šestnácté, sedmnácté, dvacáté, dvacáté
první, dvacáté druhé, dvacáté třetí a dvacáté
sedmé, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna
2017, a

b) části třetí, sedmé, jedenácté, dvacáté čtvrté, části
dvacáté šesté čl. XXIX bodů 13 až 16 a 19 až 21
a části dvacáté osmé, která nabývají účinnosti
dnem 1. ledna 2018.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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378

ZÁKON

ze dne 9. prosince 2015,

kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně spotřebitele

Čl. I

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995
Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb.,
zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zá-
kona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona
č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona
č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona
č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona
č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 214/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona
č. 36/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona
č. 293/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona
č. 301/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona
č. 28/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona
č. 211/2011 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona
č. 468/2011 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona
č. 238/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 476/2013 Sb., zákona č. 356/2014 Sb. a zákona
č. 206/2015 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu
doplňují slova „Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech
spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/
/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady
1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/
/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení
spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES)

č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice
o alternativním řešení spotřebitelských sporů).“.

2. V § 1 odst. 1 se slova „Evropské unie31),32)“
nahrazují slovy „Evropské unie31),32),36)“.

Poznámka pod čarou č. 36 zní:

„36) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/
/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských
sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004
a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitel-
ských sporů on-line).“.

3. V § 1 odst. 1 se poznámka pod čarou č. 1a
zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

4. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) § 214 a násl. občanského zákoníku.“.

5. V § 1 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ , jakož i mimosoudní řešení spotřebitelských
sporů“.

6. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

„3) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich posky-
tování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozděj-
ších předpisů, zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/
/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodář-
ských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních
látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrá-
tech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
(zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2002 Sb., o střel-
ných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních
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službách a o změně některých zákonů (zákon o poštov-
ních službách), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospo-
dářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.“.

7. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

„4) § 420 občanského zákoníku.“.

8. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova „součást nebo
poskytl služby, který“ nahrazují slovem „součást,“.

9. V § 2 odst. 1 písmeno f) zní:

„f) výrobkem věc, která je určena k nabídce spotře-
biteli, včetně práv a závazků s touto věcí sou-
visejících,“.

10. V § 2 odst. 1 písm. g) se slova „s výjimkou
činností upravených zvláštními zákony,4a) kde se
dozor nad ochranou spotřebitele svěřuje profesním
sdružením nebo jiným orgánům státní správy než
uvedeným v § 23,“ nahrazují slovy „včetně práv a zá-
vazků s touto činností souvisejících,“.

Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje.

11. V § 2 odst. 1 písm. n) se slova „nebo zbo-
žím“ zrušují.

12. V § 2 odst. 1 písm. n) bodě 1 se slova „nebo
zboží“ zrušují.

13. V § 2 odst. 1 písm. n) bodě 2 se slova „nebo
zboží, které“ nahrazují slovem „ , který“ a slova
„autorských nebo příbuzných práv“ se nahrazují
slovy „autorských práv nebo práv souvisejících s prá-
vem autorským“.

14. Poznámka pod čarou č. 4c zní:

„4c) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových
vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších
předpisů.“.

15. V § 2 odst. 1 písm. n) bodě 3 se slova „nebo
zboží“ zrušují.

16. V § 2 odst. 1 písm. n) bodě 4 se slova „nebo
zboží“ zrušují.

17. V § 2 odst. 1 se za písmeno n) vkládá nové
písmeno o), které zní:

„o) obchodní praktikou způsob chování prodávají-

cího spočívající v konání, opomenutí, prohlá-
šení, obchodním sdělení včetně reklamy a uve-
dení na trh související s propagací, prodejem
nebo dodáním výrobku nebo služby spotřebi-
teli,“.

Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno p).

18. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena q) až v), která znějí:

„q) nabídkou ke koupi obchodní sdělení, které způ-
sobem vhodným pro použitý typ obchodního
sdělení uvádí informace o výrobku nebo službě
a cenu a umožňuje tak spotřebiteli uskutečnit
koupi,

r) rozhodnutím ohledně koupě rozhodnutí spo-
třebitele o tom, zda, jak a za jakých podmínek
výrobek nebo službu koupí, zda za ně zaplatí
najednou nebo částečně, zda si je ponechá nebo
neponechá nebo zda ve vztahu k nim uplatní
právo vyplývající ze smlouvy, ať již se spotřebi-
tel rozhodne jednat nebo zdržet se jednání,

s) podstatným narušením ekonomického chování
spotřebitele použití obchodní praktiky, která
významně zhoršuje schopnost spotřebitele uči-
nit informované rozhodnutí, což vede k tomu,
že učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by
jinak neučinil,

t) nepatřičným ovlivňováním využívání silnější
pozice prodávajícího vůči spotřebiteli způso-
bem, který významně omezuje jeho schopnost
učinit informované rozhodnutí, a to i bez pou-
žití fyzické síly nebo hrozby jejího použití,

u) přeshraničním sporem spor z kupní smlouvy
nebo ze smlouvy o poskytování služeb, jestliže
má spotřebitel v době, kdy si objednává výro-
bek nebo službu, bydliště v jiném členském
státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evrop-
ský hospodářský prostor, než je stát, v němž je
usazen prodávající,

v) spotřebitelskou soutěží soutěž, anketa nebo jiná
akce o ceny pořádaná pro spotřebitele v přímé
souvislosti s propagací, nabídkou nebo prode-
jem výrobku či služby prodávajícího, při níž se
prodávající či jím pověřená osoba zavazuje vy-
platit účastníkům určeným náhodným výběrem
peněžité či nepeněžité ceny a při kterých je pod-
mínkou účasti zakoupení určitého výrobku či
služby a doložení tohoto nákupu prodávajícímu
nebo uzavření smluvního vztahu s prodávajícím
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výrobku, nebo služby či účast spotřebitele na
marketingové akci prodávajícího, a to i nepřímo
prostřednictvím jiné osoby.“.

19. § 3a včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 1a zní:

„§ 3a

Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou

Prodávající, který v souvislosti s uzavřenou
smlouvou používá pro komunikaci se spotřebitelem
veřejnou komunikační službu, nesmí použít takovou
službu, jejíž využití by pro spotřebitele znamenalo
účtování vyšších cen, než je běžná cena hovoru1a).

1a) Vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a slu-
žeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších
předpisů.“.

20. § 4 až 5a včetně nadpisů a poznámky pod
čarou č. 6b znějí:

„§ 4

Nekalá obchodní praktika

(1) Obchodní praktika je nekalá, je-li v rozporu
s požadavky odborné péče a podstatně narušuje
nebo je způsobilá podstatně narušit ekonomické
chování spotřebitele, kterému je určena, nebo který
je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku
nebo službě. Je-li obchodní praktika zaměřena na
určitou skupinu spotřebitelů, posuzuje se podle prů-
měrného člena této skupiny.

(2) Obchodní praktika, která může podstatně
narušit ekonomické chování určité jednoznačně vy-
mezitelné skupiny spotřebitelů, kteří jsou z důvodu
duševní nebo fyzické slabosti, věku nebo důvěřivosti
zvlášť zranitelní takovou praktikou nebo výrobkem
nebo službou, a to způsobem, který prodávající
může rozumně očekávat, se hodnotí z hlediska prů-
měrného člena této skupiny; tím nejsou dotčeny
běžné a oprávněné reklamní praktiky zveličených
prohlášení nebo prohlášení, která nejsou míněna do-
slovně.

(3) Nekalou obchodní praktikou se rozumí
zejména klamavé konání podle § 5 nebo klamavé
opomenutí podle § 5a a agresivní obchodní praktika
podle § 5b. Obchodní praktiky, které se považují za
nekalé za všech okolností, jsou uvedeny v příloze č. 1
a 2 tohoto zákona.

(4) Užívání nekalé obchodní praktiky před roz-
hodnutím ohledně koupě, v průběhu rozhodování
a po učinění rozhodnutí se zakazuje.

§ 5

Klamavá konání

(1) Obchodní praktika se považuje za klama-
vou, pokud obsahuje věcně nesprávnou informa-
ci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést
spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by
jinak neučinil.

(2) Za klamavou se považuje také obchodní
praktika obsahující pravdivou informaci, jestliže
vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí
ohledně koupě, které by jinak neučinil, pokud ja-
kýmkoli způsobem uvádí nebo je schopna uvést spo-
třebitele v omyl ohledně

a) existence a podstaty výrobku nebo služby,

b) hlavních znaků výrobku nebo služby, jako jsou
údaje o jejich dostupnosti, výhodách, rizicích,
provedení, složení, příslušenství, poprodejním
servisu a vyřizování reklamací a stížností, vý-
robním postupu a datu výroby nebo dodání,
způsobu dodání, způsobilosti k účelu použití,
možnosti použití, množství, specifikaci, země-
pisném nebo obchodním původu, očekávaných
výsledcích jejich použití nebo výsledcích a pro-
vedených zkouškách nebo kontrolách,

c) rozsahu závazku prodávajícího, motivu pro ob-
chodní praktiku a podstaty prodejního postupu,
prohlášení nebo symbolu týkajících se přímého
nebo nepřímého sponzorování nebo schválení
prodávajícího nebo výrobku nebo služby,

d) ceny nebo způsobu výpočtu ceny anebo exis-
tence konkrétní cenové výhody,

e) nutnosti servisu, náhradního dílu, výměny nebo
opravy,

f) podstaty, charakteristických rysů a práv prodá-
vajícího nebo jeho zástupce, například jeho
identifikace a majetku, způsobilosti, postavení,
schválení, přidružení nebo vztahů, práv prů-
myslového, obchodního nebo duševního vlast-
nictví nebo jeho ocenění a vyznamenání, nebo

g) práv spotřebitele, včetně práva na náhradní do-
dání nebo vrácení kupní ceny vyplývajících
z práv z vadného plnění nebo rizika, kterému
může být vystaven.
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(3) Obchodní praktika se rovněž považuje za
klamavou, pokud ve věcných souvislostech, s při-
hlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, vede
nebo může vést k tomu, že spotřebitel učiní rozhod-
nutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a pokud
zahrnuje

a) jakékoli uvádění výrobku nebo služby na trh,
včetně srovnávací reklamy, které vede k záměně
s jiným výrobkem nebo službou,

b) jakékoli uvádění výrobku nebo služby na trh,
včetně srovnávací reklamy, které vede k záměně
s ochrannou známkou, obchodní firmou nebo
jinými rozlišovacími znaky jiného prodávají-
cího, nebo

c) nedodržení jednoznačného závazku obsaže-
ného v kodexu chování, k jehož dodržování se
prodávající prokazatelně zavázal.

§ 5a

Klamavá opomenutí

(1) Obchodní praktika se považuje za klama-
vou, pokud ve svých věcných souvislostech a s při-
hlédnutím ke všem jejím rysům, okolnostem a ome-
zením sdělovacího prostředku opomene uvést pod-
statné informace, které v dané souvislosti spotřebitel
potřebuje pro rozhodnutí ohledně koupě, čímž způ-
sobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní roz-
hodnutí ohledně této koupě, které by jinak neučinil.

(2) Za klamavé opomenutí se také považuje,
pokud prodávající podstatné informace uvedené
v odstavci 1 zatají nebo poskytne nejasným, nesro-
zumitelným nebo nejednoznačným způsobem nebo
v nevhodný čas vzhledem k okolnostem popsaným
v odstavci 1 anebo neuvede obchodní záměr ob-
chodní praktiky, není-li patrný ze souvislosti, a po-
kud to v obou případech vede nebo může vést spo-
třebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak
neučinil.

(3) Nejsou-li patrné ze souvislostí, považují se
v případě nabídky ke koupi za podstatné informace

a) hlavní znaky výrobku nebo služby v rozsahu
odpovídajícím danému sdělovacímu prostředku,
jakož i výrobku nebo službě,

b) adresa a totožnost prodávajícího nebo osoby,
která jedná jeho jménem nebo na jeho účet,

c) cena včetně daní, poplatků a jiných obdobných
peněžitých plnění, nebo pokud z povahy vý-

robku nebo služby vyplývá, že cenu nelze ro-
zumně stanovit předem, způsob jejího výpočtu,
a případně i veškeré další platby za dopravu
nebo dodání, nebo pokud tyto platby nelze ro-
zumně stanovit předem, skutečnost, že k ceně
mohou být účtovány takové další platby,

d) ujednání o platebních podmínkách, dodání,
plnění a vyřizování reklamací a stížností, pokud
se odchylují od požadavků odborné péče,

e) právo na odstoupení od smlouvy nebo ukon-
čení závazku, pokud tato práva existují, a pod-
mínky jejich uplatnění.

(4) Informace, jejichž uvedení je povinné podle
právních předpisů provádějících právo Evropské
unie6b), které se týká obchodních sdělení, včetně re-
klamy nebo uvádění na trh, se považují za podstatné
v rozsahu stanoveném právem Evropské unie.

(5) Pokud sdělovací prostředek, jímž se ob-
chodní praktika šíří, klade omezení na prostor
a čas, je třeba při rozhodování o tom, zda došlo
k opomenutí informací, vzít v úvahu tato omezení
i veškerá opatření, která prodávající přijal k zajištění
přístupu spotřebitelů k informacím jinými pro-
středky.

6b) Například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zá-
kon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 43/2013 Sb., zá-
kon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání
v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně sou-
visejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění
pozdějších předpisů.“.

21. Za § 5a se vkládají nové § 5b a 5c, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 5b

Agresivní obchodní praktika

(1) Obchodní praktika se považuje za agresivní,
pokud ve svých věcných souvislostech a s přihlédnu-
tím ke všem jejím rysům a okolnostem výrazně
zhoršuje nebo může výrazně zhoršit svobodu volby
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nebo chování spotřebitele ve vztahu k výrobku ne-
bo službě, a to obtěžováním, donucováním včetně
použití fyzické síly nebo nepatřičným ovlivňováním,
čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel
učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak ne-
učinil.

(2) Při posuzování, zda je obchodní praktika
agresivní, se přihlíží

a) k načasování, místu, povaze nebo době trvání
obchodní praktiky,

b) ke způsobu jednání, jeho výhružnosti nebo
urážlivosti,

c) k vědomému využití nepříznivé situace spotře-
bitele, která vede ke zhoršení úsudku spotřebi-
tele, k ovlivnění jeho rozhodnutí ve vztahu k vý-
robku nebo službě,

d) k nepřiměřené mimosmluvní překážce uložené
prodávajícím pro uplatnění práv spotřebitele
včetně uplatnění práv na ukončení smlouvy
nebo změnu výrobku nebo služby nebo změnu
prodávajícího, nebo

e) k výhrůžce právně nepřípustným jednáním.

§ 5c

Prokazování tvrzení

(1) Dozorový orgán je oprávněn požadovat po
prodávajícím, aby ve správním řízení prokázal správ-
nost skutkových tvrzení v souvislosti s obchodní
praktikou, jestliže se takový požadavek s ohledem
na oprávněné zájmy prodávajícího a kteréhokoliv
účastníka řízení jeví vzhledem k okolnostem daného
případu jako přiměřený.

(2) Pokud prodávající nepředloží požadované
důkazy podle odstavce 1 nebo pokud dozorový
orgán považuje důkazy předložené podle odstavce 1
za nedostatečné, považují se skutková tvrzení za ne-
správná.“.

22. § 8 včetně nadpisu zní:

„§ 8

Zákaz nabízení, prodeje a skladování výrobků
porušujících některá práva duševního vlastnictví

Nabízet za účelem prodeje, prodávat a skladovat
výrobky porušující některá práva duševního vlast-
nictví nebo neoprávněné užívání označení chráně-

ného podle zvláštního právního předpisu4b), se za-
kazuje.“.

23. V § 10 odst. 7 se slovo „zboží“ nahrazuje
slovem „výrobku“.

24. V § 11 odst. 1 se slova „v § 9, 10, 13 a 19,“
nahrazují slovy „v § 9, 10, 12, 13, § 16 odst. 1 a 3
a § 19“.

25. V § 11a se slova „prodeji zboží“ nahrazují
slovy „prodeji výrobků“ a slova „dodání zboží“ se
nahrazují slovy „dodání výrobků“.

26. Poznámka pod čarou č. 11 zní:

„11) § 13 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

27. V § 12 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

28. § 14 včetně nadpisu zní:

„§ 14

Informační povinnost o mimosoudním řešení
spotřebitelských sporů

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným,
srozumitelným a snadno dostupným způsobem
o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodáva-
ného, poskytovaného nebo zprostředkovaného vý-
robku nebo služby věcně příslušný. Informace musí
zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu.
Jestliže prodávající provozuje internetové stránky,
uvede tyto informace i na těchto internetových
stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávají-
cím a spotřebitelem odkazuje na obchodní pod-
mínky, uvede informace podle věty první a druhé
rovněž v těchto obchodních podmínkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a pro-
dávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat
přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace
uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na ji-
ném trvalém nosiči dat.“.

29. V § 14a se doplňuje nadpis, který zní: „Po-
vinnosti provozovatele tržiště nebo tržnice“.

30. V § 16 odst. 4 se slova „zboží nebo zboží“
nahrazují slovy „výrobku nebo výrobku“ a slova
„tohoto zboží“ se nahrazují slovy „tohoto vý-
robku“.
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31. V § 19 odst. 1 se slova „prodávaného
zboží“ nahrazují slovy „prodávaných výrobků“.

32. Poznámka pod čarou č. 34 se zrušuje.

33. V § 20 odst. 4 se slovo „řádem“ nahrazuje
slovy „řádem37)“.

Poznámka pod čarou č. 37 zní:

„37) § 37 odst. 2 správního řádu.“.

34. V § 20 odst. 4 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ , s uvedením ceny, za kterou budou
tyto výrobky či služby spotřebitelům na organizo-
vané akci nabízeny bez zohlednění případných slev
individuálně sjednaných se spotřebitelem na organi-
zované akci“.

35. V § 20a odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ , s uvedením ceny, za kterou budou
tyto výrobky či služby spotřebitelům na organizo-
vané akci skutečně nabízeny bez zohlednění případ-
ných slev individuálně sjednaných se spotřebitelem
na organizované akci“.

36. Za § 20a se vkládá nový § 20b, který včetně
poznámek pod čarou č. 44 a 45 zní:

„§ 20b

(1) Prodávající, který v rámci organizované
akce podle § 20 odst. 2 prodává výrobky nebo po-
skytuje služby, nesmí během této akce nebo před
uplynutím lhůty sedmi dnů od uzavření smlouvy
požadovat ani přijmout plnění odpovídající kupní
ceně nabízeného výrobku nebo služby anebo její
části. Zákaz uvedený v první větě se vztahuje i na
zálohu na uhrazení ceny nebo jakýkoliv jiný popla-
tek. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení
o odstoupení podle jiného právního předpisu44).

(2) Porušení povinnosti podle odstavce 1 se po-
važuje za závažný způsob porušení podmínek stano-
vených zvláštním právním předpisem ve smyslu živ-
nostenského zákona45).

44) § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
45) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-

nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní § 20b až 20v se označují jako § 20c
až 20y.

37. Za část druhou se vkládají nové části třetí až

pátá, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou
č. 38 až 43 a 46 a 47 znějí:

„ČÁST TŘETÍ

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

§ 20d

Spotřebitel má podle tohoto zákona právo na
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní
smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb
(dále jen „spotřebitelský spor“) s výjimkou smluv
uzavřených

a) v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pa-
cientům zdravotnickými pracovníky za účelem
poskytování zdravotní péče38), včetně předepi-
sování, vydávání a poskytování léčivých pří-
pravků a zdravotnických prostředků,

b) v oblasti služeb obecného zájmu nehospodářské
povahy,

c) s veřejnými poskytovateli dalšího nebo vysoko-
školského vzdělávání.

§ 20e

Subjekty mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitel-
ských sporů ve smyslu tohoto zákona je

a) v oblasti finančních služeb finanční arbitr v roz-
sahu působnosti stanoveném právním předpi-
sem upravujícím finančního arbitra39),

b) v oblasti elektronických komunikací a poštov-
ních služeb Český telekomunikační úřad v roz-
sahu působnosti stanovené právním předpisem
upravujícím elektronické komunikace a poštovní
služby40),

c) v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplá-
renství Energetický regulační úřad v rozsahu
působnosti stanovené právním předpisem upra-
vujícím elektroenergetiku, plynárenství a teplá-
renství41),

d) v případech, kdy není dána působnost orgánů
uvedených v písmenech a) až c), Česká ob-
chodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený
Ministerstvem průmyslu a obchodu; je-li pově-
řeným subjektem profesní komora s povinným
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členstvím, vykonává působnost v oblasti stano-
vené jiným zákonem.

§ 20f

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu pověří
mimosoudním řešením spotřebitelských sporů
osobu, která o to písemně požádá a doloží splnění
podmínek stanovených v části třetí a čtvrté tohoto
zákona. O pověření rozhodne Ministerstvo prů-
myslu a obchodu nejpozději do 2 měsíců od podání
žádosti.

(2) Pověřeným subjektem může být osoba,
která

a) je právnickou osobou založenou nebo zřízenou
na ochranu spotřebitele anebo profesní komo-
rou s povinným členstvím,

b) má účelově vyhrazený rozpočet pro mimo-
soudní řešení spotřebitelských sporů, který je
oddělený od rozpočtu této osoby,

c) prokáže, že fyzická osoba určená k mimosoud-
nímu řešení spotřebitelských sporů je plně své-
právná, má odborné znalosti, je nezávislá a ne-
stranná; fyzická osoba se považuje za odborně
kvalifikovanou, nezávislou a nestrannou, pokud
splňuje alespoň požadavky uvedené v § 20g
a 20h,

d) zajistí, že mimosoudní řešení sporu je pro spo-
třebitele bezplatné,

e) splňuje podmínky stanovené právními předpisy
na ochranu osobních údajů.

(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu kontro-
luje, zda pověřený subjekt splňuje podmínky pro
mimosoudní řešení spotřebitelských sporů podle
tohoto zákona. Pokud zjistí, že pověřený subjekt
nesplňuje některou z těchto podmínek, vyzve ho
k okamžité nápravě. Nedojde-li k nápravě nejpozději
do tří měsíců, Ministerstvo průmyslu a obchodu
odebere dotčenému subjektu pověření a vyškrtne
jej ze seznamu. O příslušné změně informuje Evrop-
skou komisi. Opětovné udělení pověření je možné
nejdříve po třech letech od vyškrtnutí ze seznamu.

(4) Jde-li o profesní komoru s povinným člen-
stvím, vykonává kontrolu podle odstavce 3 kon-
trolní orgán profesní komory podle jiného zákona;
odstavec 3 věta druhá se použije obdobně. Nedojde-
-li k nápravě ve lhůtě uvedené v odstavci 3, upozorní
kontrolní orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu,

které odebere dotčenému subjektu pověření a vy-
škrtne jej ze seznamu.

(5) Ministerstvo průmyslu a obchodu vyškrt-
ne subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů ze seznamu v případě jeho zrušení.

(6) Ministerstvo průmyslu a obchodu vede se-
znam subjektů mimosoudního řešení spotřebitel-
ských sporů. Seznam obsahuje tyto údaje:

a) název, kontaktní údaje a internetovou adresu,

b) poplatky, jsou-li stanoveny,

c) jazyk či jazyky, v nichž může být předložen
návrh na zahájení a vedeno mimosoudní řešení
spotřebitelských sporů,

d) druhy sporů, na které lze použít mimosoudní
řešení spotřebitelských sporů,

e) odvětví a kategorie sporů, které subjekt mimo-
soudního řešení spotřebitelských sporů projed-
nává,

f) informace o tom, zda je nezbytná fyzická pří-
tomnost stran a zda mimosoudní řešení spotře-
bitelských sporů je nebo může být vedeno ústní
nebo písemnou formou,

g) povahu výsledku mimosoudního řešení spotře-
bitelských sporů,

h) důvody, na jejichž základě může subjekt mimo-
soudního řešení spotřebitelských sporů řešení
sporu odmítnout.

(7) Ministerstvo průmyslu a obchodu zašle se-
znam podle odstavce 8 Evropské komisi a zveřejní
jej na svých internetových stránkách spolu s odkazem
na příslušné internetové stránky Evropské komise.
Seznam musí být dostupný též na trvalém nosiči dat.

(8) Ministerstvo průmyslu a obchodu aktuali-
zuje seznam bez zbytečného odkladu a příslušné in-
formace oznamuje Evropské komisi.

§ 20g

Odbornost

Fyzická osoba určená k provádění mimosoud-
ního řešení spotřebitelských sporů má dostatečné
odborné znalosti, pokud získala vysokoškolské
vzdělání v oboru právo a pokud má nezbytné zna-
losti a dovednosti v oblasti soudního nebo mimo-
soudního řešení sporů.
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§ 20h

Nezávislost a nestrannost

(1) Funkční období fyzické osoby určené k pro-
vádění mimosoudního řešení spotřebitelských sporů
činí alespoň 3 roky. Osoba nesmí být bezdůvodně
zbavena své funkce a musí být odměňována způso-
bem, který není vázán na výsledek mimosoudního
řešení sporu.

(2) Fyzická osoba určená k provádění mimo-
soudního řešení spotřebitelských sporů nesmí přijí-
mat pokyny od stran sporu nebo jejich zástupců.

(3) Pokud fyzická osoba určená k provádění
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů kdy-
koliv v jeho průběhu zjistí jakoukoliv okolnost,
která by mohla ovlivnit její nezávislost či nestran-
nost, nebo by mohla vyvolat střet zájmů se stranou
sporu, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného od-
kladu pověřenému subjektu.

(4) V případě oznámení skutečnosti podle od-
stavce 3 je pověřený subjekt povinen určit k vedení
mimosoudního řešení spotřebitelského sporu jinou
fyzickou osobou nebo navrhnout stranám postou-
pení sporu jinému příslušnému subjektu podle
§ 20e. Jinak může fyzická osoba pokračovat v mimo-
soudním řešení sporu pouze tehdy, pokud byly
strany sporu informovány o skutečnosti uvedené
v odstavci 3 a nevznesly námitky.

Povinnosti subjektů mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů

§ 20i

Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů zveřejní na internetových stránkách nebo ji-
ným vhodným způsobem a na požádání poskyt-
ne na trvalém nosiči dat jasné a srozumitelné infor-
mace o

a) svých kontaktních údajích včetně poštovní
a e-mailové adresy,

b) tom, že je na seznamu vedeném Evropskou
komisí,

c) osobách určených k provádění mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů, a v případě jejich
jmenování též o způsobu jmenování a délce
mandátu,

d) svém případném členství v síti subjektů mimo-

soudního řešení spotřebitelských sporů usnad-
ňující řešení přeshraničních sporů,

e) sporech, pro jejichž řešení je příslušný,

f) procesních pravidlech mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů, včetně možnosti stran
sporu ukončit v nich účast, a o důvodech, na
jejichž základě může odmítnout zabývat se da-
ným sporem,

g) jazycích, v nichž může být předložen návrh na
zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského
sporu a ve kterých řešení probíhá,

h) pravidlech, která se použijí jako základ pro věc-
né řešení sporu (například právní předpisy, zá-
sady, kodexy chování),

i) požadavcích, které musí strany splnit před za-
hájením mimosoudního řešení spotřebitelského
sporu, a o tom, zda strany sporu mohou ukon-
čit svoji účast v řízení,

j) nákladech, které mohou vzniknout stranám
v souvislosti s mimosoudním řešením spotřebi-
telského sporu, jež hradí strany, včetně pravidel
pro případné hrazení nákladů na konci řešení
sporu,

k) průměrné délce mimosoudního řešení spotřebi-
telského sporu,

l) právním účinku výsledku mimosoudního řeše-
ní spotřebitelského sporu, včetně případných
sankcí za nedodržení rozhodnutí, je-li pro
strany závazné,

m) případné vykonatelnosti rozhodnutí vydaného
subjektem mimosoudního řešení spotřebitel-
ských sporů.

§ 20j

Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů

a) provozuje aktualizované internetové stránky,
které obsahují snadno dostupné informace
o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
a které umožňují podání návrhu na zahájení ře-
šení sporu on-line, a to včetně příslušných do-
kladů, zveřejní na nich odkaz na internetové
stránky Evropské komise týkající se mimosoud-
ního řešení spotřebitelských sporů a pokud
možno na trvalém nosiči dat ve svých prosto-
rách poskytuje seznam subjektů mimosoudního
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řešení spotřebitelských sporů notifikovaných
členskými státy Evropské komisi,

b) poskytuje stranám sporu na jejich žádost infor-
mace uvedené v písmenu a) na trvalém nosiči
dat,

c) umožňuje výměnu informací mezi stranami
sporu, a to i elektronickými prostředky,

d) řeší vnitrostátní i přeshraniční spory,

e) spolupracuje se subjekty mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů z členských států
Evropské unie a zemí tvořících Evropský hos-
podářský prostor, a to zejména při řešení přes-
hraničních sporů, a podílí se na pravidelné vý-
měně osvědčených postupů týkajících se vnitro-
státních i přeshraničních sporů,

f) spolupracuje s vnitrostátními orgány dozoru
příslušnými pro prosazování právních předpisů
na ochranu spotřebitele, zejména v oblasti
vzájemné výměny informací o praxi v oblastech
podnikání, na kterou si spotřebitelé opakovaně
stěžují, a poskytování technických posudků
a informací, pokud jsou nezbytné pro řešení
jednotlivých sporů a jsou-li již k dispozici.

§ 20k

Oznamovací povinnost subjektů
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

(1) Subjekt mimosoudního řešení spotřebitel-
ských sporů oznámí Ministerstvu průmyslu a ob-
chodu:

a) název, kontaktní údaje a internetovou adresu,

b) údaje o struktuře a financování, včetně údajů
o osobách určených k provádění mimosoud-
ního řešení spotřebitelských sporů, o jejich od-
měňování a funkčním období,

c) procesní pravidla, podle kterých bude při řešení
spotřebitelského sporu postupováno, včetně
důvodů pro odmítnutí návrhu,

d) poplatky, jsou-li stanoveny,

e) průměrnou délku mimosoudního řešení spotře-
bitelského sporu,

f) jazyk či jazyky, v nichž může být předložen
návrh na zahájení a vedeno mimosoudní řešení
spotřebitelských sporů.

(2) Pověřený subjekt oznámí Ministerstvu prů-

myslu a obchodu kromě údajů uvedených v od-
stavci 1 též

a) druhy sporů, které je oprávněn řešit,
b) prohlášení o způsobilosti a splnění požadavků

stanovených tímto zákonem.

(3) Subjekt mimosoudního řešení spotřebitel-
ských sporů oznámí změny údajů uvedených v od-
stavci 1 Ministerstvu průmyslu a obchodu bez zby-
tečného odkladu.

(4) Subjekt mimosoudního řešení spotřebitel-
ských sporů oznamuje Ministerstvu průmyslu a ob-
chodu jednou za dva roky informace o

a) počtu sporů, které mu byly předloženy, a dru-
zích podnětů, k nimž se vztahovaly,

b) procentním podílu mimosoudních řešení spo-
třebitelských sporů, která byla zastavena nebo
odmítnuta, aniž bylo dosaženo řešení, a procent-
ním podílu důvodů zastavení nebo odmítnutí,
pokud jsou známy,

c) průměrné době potřebné k vyřešení sporu,

d) míře dodržování výsledků mimosoudního ře-
šení spotřebitelských sporů, je-li známa,

e) systémových nebo závažných problémech, jež
se vyskytují často a vedou ke sporům mezi spo-
třebiteli a prodávajícími,

f) případné spolupráci subjektů v rámci sítě sub-
jektů mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů usnadňující řešení přeshraničních sporů
a posouzení efektivnosti této spolupráce, pokud
existuje,

g) odborné přípravě fyzických osob určených
k provádění mimosoudního řešení spotřebitel-
ských sporů,

h) posouzení efektivity mimosoudního řešení spo-
třebitelských sporů a jeho možného zlepšení.

(5) Údaje uvedené v odstavci 4 jsou obsahem
výroční zprávy, kterou subjekt mimosoudního ře-
šení spotřebitelských sporů zveřejňuje na svých in-
ternetových stránkách nebo jiným vhodným způso-
bem nebo na požádání poskytuje na trvalém nosiči
dat.

§ 20l

Pomoc v případě přeshraničních sporů

(1) V případě přeshraničních sporů pomáhá
spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu
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mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evrop-
ské spotřebitelské centrum Česká republika.

(2) Evropské spotřebitelské centrum Česká re-
publika je kontaktním místem podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie36).

§ 20m

Povinnosti uvedené v ustanoveních § 20i, 20j
a § 20k odst. 5 tohoto zákona se nevztahují na fi-
nančního arbitra.

ČÁST ČTVRTÁ

POSTUP ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE
A POVĚŘENÉHO SUBJEKTU
PŘI MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ
SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Návrh na zahájení mimosoudního řešení
spotřebitelského sporu

§ 20n

(1) Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
se zahajuje na návrh spotřebitele.

(2) Návrh podle odstavce 1 obsahuje

a) identifikační údaje stran sporu,

b) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných sku-
tečností,

c) označení, čeho se navrhovatel domáhá,

d) datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo,
které je předmětem sporu, u prodávajícího po-
prvé,

e) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl
vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda
stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitel-
ského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před
soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní ře-
šení spotřebitelského sporu podle tohoto zá-
kona,

f) datum a podpis navrhovatele.

(3) K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že
se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou
stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené
skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží
plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě
plné moci.

(4) Návrh lze podat písemně nebo ústně do

protokolu anebo elektronicky prostřednictvím
on-line formuláře uvedeného na internetových strán-
kách České obchodní inspekce, podepsaný uznáva-
ným elektronickým podpisem nebo zaslaný pro-
střednictvím datové schránky osoby, jež návrh
podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů po-
tvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uve-
dených ve větě první, je možno jej podat pomocí
jiných technických prostředků, zejména prostřednic-
tvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití
uznávaného elektronického podpisu. U pověřeného
subjektu lze návrh podat písemně nebo elektronicky
prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na
jeho internetových stránkách.

§ 20o

Zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského
sporu se považuje za uzavření dohody o mimosoud-
ním jednání věřitele a dlužníka o právu nebo o okol-
nosti, která právo zakládá, podle občanského záko-
níku42).

§ 20p

Navrhovatel může podat návrh u České ob-
chodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpoz-
ději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které
je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

§ 20q

Odmítnutí návrhu

(1) Neobsahuje-li návrh náležitosti podle § 20n
odst. 2 nebo nejsou-li přiloženy doklady podle § 20n
odst. 3, vyzve Česká obchodní inspekce nebo pově-
řený subjekt navrhovatele k jejich doplnění ve lhůtě
15 dnů. Po marném uplynutí této lhůty Česká ob-
chodní inspekce nebo pověřený subjekt návrh od-
mítne.

(2) Česká obchodní inspekce nebo pověřený
subjekt návrh též odmítne, pokud z návrhu, přilože-
ných písemností nebo jinak zjistí, že

a) spor nenáleží do jejich věcné působnosti,

b) ve věci již rozhodl soud nebo byl vydán roz-
hodčí nález nebo bylo zahájeno řízení u soudu
nebo rozhodčí řízení, nebo již bylo ve stejné
věci zahájeno nebo ukončeno mimosoudní ře-
šení spotřebitelského sporu u jiného subjektu
uvedeného v § 20e tohoto zákona,
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c) navrhovatel podal návrh po uplynutí lhůty sta-
novené v § 20p, nebo

d) návrh je zjevně bezdůvodný.

(3) Návrh je zjevně bezdůvodný zejména
tehdy, jestliže

a) jde o návrh podaný opětovně a navrhovatel při
jeho podání nedoloží, že splnil podmínky sta-
novené případně v rámci předchozího mimo-
soudního řešení spotřebitelského sporu, nebo

b) jeho podáním navrhovatel zjevně sleduje zneu-
žití svých práv na úkor druhé strany.

(4) Česká obchodní inspekce nebo pověřený
subjekt informuje strany sporu o odmítnutí návrhu
spolu s důvody odmítnutí do 15 dnů ode dne jeho
obdržení, ledaže skutečnosti zakládající důvod pro
odmítnutí zjistí později. V takovém případě infor-
muje strany sporu o odmítnutí bez zbytečného od-
kladu od okamžiku, kdy se o důvodech pro odmít-
nutí návrhu dozví.

§ 20r

Zahájení mimosoudního řešení
spotřebitelského sporu

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je
zahájeno dnem, kdy Česká obchodní inspekce nebo
pověřený subjekt obdrží návrh podle § 20n. Pokud
Česká obchodní inspekce nebo pověřený subjekt ná-
vrh neodmítne podle § 20q, vyrozumí o zahájení
mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obě
strany sporu a poučí je, že

a) nemusí být zastoupeny právním zástupcem43),

b) mohou využít nezávislé poradenství nebo za-
stupování či pomoc třetí osoby,

c) spotřebitel může ukončit účast v mimosoudním
řešení spotřebitelského sporu v kterékoli fázi,

d) mají právo vyjadřovat k věci svůj názor,

e) mohou nahlížet do dokumentace vztahující se
k projednávanému sporu, pořizovat si kopie
nebo opisy tvrzení, důkazů, dokumentů a sku-
tečností předložených druhou stranou a vyjádřit
se k nim,

f) v případech uvedených v § 20u odst. 2 budou
informovány v listinné podobě nebo na jiném
trvalém nosiči dat o ukončení mimosoudního
řešení spotřebitelského sporu a o skutečnostech,

které vedly k ukončení mimosoudního řešení
spotřebitelského sporu,

g) zahájením mimosoudního řešení spotřebitel-
ského sporu není dotčeno právo stran sporu do-
máhat se ochrany svých práv a oprávněných
zájmů soudní cestou.

§ 20s

Součinnost s Českou obchodní inspekcí
a pověřeným subjektem

(1) Prodávající je povinen ve lhůtě 15 pracov-
ních dnů od doručení vyrozumění podle § 20r po-
skytnout České obchodní inspekci nebo pověře-
nému subjektu vyjádření ke skutečnostem uvedeným
v návrhu.

(2) Prodávající je povinen úzce spolupracovat
a poskytnout České obchodní inspekci nebo pově-
řenému subjektu součinnost potřebnou k efektiv-
nímu průběhu mimosoudního řešení spotřebitel-
ského sporu.

Ukončení mimosoudního řešení
spotřebitelského sporu

§ 20t

(1) Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení.

(2) U zvlášť složitých sporů lze lhůtu uvede-
nou v odstavci 1 prodloužit, a to nejvýše o dalších
90 dnů. Strany musí být bez zbytečného odkladu
informovány o prodloužení této lhůty a o celkové
době, do kdy lze očekávat, že bude mimosoudní ře-
šení spotřebitelského sporu ukončeno.

§ 20u

(1) Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
končí

a) uzavřením dohody stran sporu,

b) jednostranným prohlášením spotřebitele o ukon-
čení účasti na řešení sporu oznámeným České
obchodní inspekci nebo pověřenému subjektu,

c) smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za
nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu
bez právního nástupce,

d) marným uplynutím lhůty podle § 20t,

e) odmítnutím návrhu podle § 20r.
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(2) O ukončení mimosoudního řešení spotřebi-
telského sporu podle odstavce 1 písm. b) nebo c) in-
formuje Česká obchodní inspekce nebo pověřený
subjekt bez zbytečného odkladu druhou stranu
sporu. Dojde-li k ukončení mimosoudního řešení
spotřebitelského sporu podle odstavce 1 písm. d),
informuje bez zbytečného odkladu obě strany sporu.

(3) Dohoda podle odstavce 1 písm. a) musí mít
písemnou formu.

§ 20v

Doručování

Povinnost České obchodní inspekce nebo pově-
řeného subjektu doručit stranám sporu písemnost
podle této části zákona je splněna, pokud je doručena
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové
schránky adresáta, na adresu uvedenou v návrhu na
zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského
sporu nebo na adresu, a to i elektronickou, kterou
za účelem doručování sdělí strany sporu České ob-
chodní inspekci nebo pověřenému subjektu. Písem-
nost se považuje za doručenou i v případě, že se
adresát o doručení z důvodů okolností na jeho straně
nedozvěděl.

§ 20w

Náklady mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů

(1) Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
se nezpoplatňuje.

(2) Náklady spojené s mimosoudním řešením
spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

§ 20x

Česká obchodní inspekce nebo pověřený sub-
jekt stanoví pravidla pro mimosoudní řešení spotře-
bitelských sporů, kterými podrobněji upraví postup
při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů tak,
aby byla v souladu s pravidly podle této části zákona.

§ 20y

Tato část upravuje postup mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů před Českou obchodní in-
spekcí a pověřeným subjektem.

ČÁST PÁTÁ

INFORMAČNÍ DATABÁZE O BONITĚ
A DŮVĚRYHODNOSTI SPOTŘEBITELE

§ 20z

(1) Za účelem ochrany práv a právem chráně-
ných zájmů prodávajících a spotřebitelů, spočívající
v posuzování schopnosti a ochoty spotřebitelů plnit
své závazky, se prodávající, kterým vůči spotřebite-
lům vznikají pohledávky z úvěrů nebo jiné pohle-
dávky na dlouhodobé nebo opětovné plnění, mohou
prostřednictvím informačních databází (dále jen „re-
gistr“) vzájemně informovat o identifikačních úda-
jích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají
o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotře-
bitelů, a to i v případě, kdy je jim podle jiného zá-
kona46) uložena povinnost mlčenlivosti. Do činnosti
registru musí být zapojeno alespoň 10 prodávajících,
kteří jsou bankami podle jiného zákona upravujícího
činnost bank, prodávajícími spotřebitelských úvěrů
podle jiného zákona upravujícího poskytování spo-
třebitelských úvěrů, platebními institucemi podle ji-
ného zákona upravujícího platební styk nebo posky-
tovateli platebních služeb malého rozsahu podle ji-
ného zákona upravujícího platební styk. Registr
může provozovat právnická osoba, která není pro-
dávajícím a jejím hlavním účelem není podnikání
(dále jen „provozovatel“), za podmínek stanovených
tímto zákonem. Pro vzájemné informování a zpraco-
vání osobních údajů v registru není zapotřebí sou-
hlasu spotřebitele.

(2) Údaje získané podle odstavce 1 jsou prodá-
vající oprávněni použít výhradně k předcházení pod-
vodnému jednání a k posouzení schopnosti a ochoty
spotřebitele splnit jeho smluvní závazky (posouzení
bonity, platební morálky a důvěryhodnosti). Prodá-
vající a provozovatelé jsou povinni zachovávat zís-
kané údaje v tajnosti a chránit je před zneužitím tak,
jako by šlo o údaje o spotřebitelích, kteří jsou s nimi
ve smluvním vztahu. Za zpracování údajů povolené
podle tohoto odstavce se považuje rovněž tvorba
modelů, které vyhodnocují pravděpodobnost pod-
vodného jednání anebo schopnost a ochotu spotře-
bitele splnit jeho smluvní závazky, a to jak ze strany
prodávajícího, tak ze strany provozovatele.

(3) Prodávající, který poskytuje údaje spotřebi-
tele do registru, je povinen spotřebitele předem upo-
zornit na skutečnost, že jeho údaje budou nebo mo-
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hou být vedeny v registru a v případě, že údaje ob-
sahují informace o dluhu spotřebitele po splatnosti,
je dále povinen informovat spotřebitele o existenci
dluhu a vyzvat jej k úhradě takového dluhu.

(4) V registru lze zpracovávat následující údaje

a) identifikační údaje spotřebitele,

b) údaje o finančních závazcích spotřebitele ze
smluv mezi spotřebitelem a prodávajícími uží-
vajícími registr, včetně údajů o potenciálních fi-
nančních závazcích spotřebitele ze smluv, o kte-
rých spotřebitel s prodávajícím jednal, ale k je-
jichž uzavření nedošlo,

c) časové určení období, ke kterému se údaje vzta-
hují,

d) údaj o prodávajícím, který záznam zapsal.

(5) Při poskytování údajů z registru prodávají-
cím se neposkytuje údaj podle odstavce 4 písm. d).
Provozovatel, který registr vede, je oprávněn rozsah
zpracovávaných a poskytovaných osobních údajů
dále omezit. Pokud jsou z registru poskytovány
údaje o dluzích spotřebitele po splatnosti, musí být
společně s tímto údajem vždy poskytnut také údaj
o tom, zda byl dluh splněn a kdy ke splnění došlo.
Při výměně informací a při zpracování dat v registru
jsou prodávající a provozovatelé oprávněni používat
rodné číslo spotřebitele, pokud ho prodávající
oprávněně získal.

(6) Prodávající je oprávněn informaci z registru
požadovat v přímé souvislosti s konkrétním obchod-
ním případem, a, pokud se jedná o registr, který
eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých
nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spo-
třebitelů, vždy jen se souhlasem spotřebitele.

(7) Souvislostí s konkrétním obchodním přípa-
dem podle odstavce 6 se rozumí

a) souvislost s rozhodováním o poskytnutí služby
či o prodeji výrobku vedoucí, byť i potenciálně,
ke vzniku pohledávky prodávajícího za spotře-
bitelem, ledaže všechny pohledávky prodávají-
cího za spotřebitelem budou splněny současně
s uzavřením smlouvy nebo bezprostředně po
něm, nebo

b) souvislost s již vzniklou smlouvou nebo pohle-
dávkou prodávajícího za spotřebitelem, ledaže
všechny pohledávky prodávajícího za spotřebi-
telem z této smlouvy již byly splněny.

(8) Podmínka souvislosti s konkrétním ob-
chodním případem podle odstavce 6 vyžaduje, aby
se požadavek týkal

a) spotřebitele žádajícího o poskytnutí služby
nebo o koupi výrobku vedoucí ke vzniku po-
hledávky nebo osoby spotřebitele, za kterým
má prodávající pohledávku,

b) osoby, která poskytla nebo hodlá poskytnout
zajištění dluhu spotřebitele, nebo

c) osoby, která je s osobou podle písmene a) ne-
bo b) ekonomicky spjata, pokud posouzení její
bonity má význam pro vyhodnocení schopnosti
a ochoty splnit smluvní závazky osoby podle
písmene a) nebo b), za takovou osobu se pova-
žuje zejména zákonný zástupce spotřebitele.

(9) Spotřebitel je oprávněn vůči provozovateli,
který registr vede, písemně vyjádřit nesouhlas s evi-
dencí údajů o své osobě v registru, který eviduje zá-
znamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo
k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů.
Provozovatel v takovém případě bez zbytečného od-
kladu odstraní z registru všechny záznamy, které se
spotřebitele týkají, a učiní opatření směřující k tomu,
aby další záznamy týkající se téhož spotřebitele ne-
mohly být zapsány.

(10) Provozovatel, který vede registr, je povi-
nen s prodávajícími, kteří budou údaje do registru
poskytovat a z registru je získávat, uzavřít písemnou
smlouvu, ve které je zaváže dodržovat povinnosti
podle odstavců 3 až 8 a jejíž součástí bude ujednání
o organizačně-technických opatřeních k zabezpečení
údajů. Provozovatel uzavření smlouvy odmítne, po-
kud ze všech okolností, které mu jsou známy, vy-
plývá, že dotčený prodávající neskýtá dostatečné zá-
ruky dodržování povinností podle odstavců 3 až 8,
nebo od ní odstoupí či pozastaví její plnění, pokud
takové skutečnosti vyjdou najevo dodatečně. Je však
povinen stanovit stejné podmínky pro přístup pro-
dávajících se sídlem nebo místem podnikání v jiném
členském státě Evropské unie a prodávajících se síd-
lem nebo místem podnikání v České republice. Pod-
mínky pro uzavření smlouvy zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Oprávněnost poža-
davku na poskytnutí informace z registru podle od-
stavců 6 až 8 doloží prodávající, který má do registru
přístup, na vyžádání prodávajícímu nebo provozo-
vateli, který vede registr.

(11) Údaje v registru o závazku spotřebitele
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mohou být v registru zpracovávány po dobu, po
kterou závazek spotřebitele trvá, a dále po dobu
3 let po jeho splacení. Pokud závazek spotřebitele
zanikl jinak než splacením nebo pokud jde o závazek
promlčený nebo závazek, od jehož placení byl dluž-
ník osvobozen podle jiného právního předpisu47),
lze informaci o takovém závazku v registru zpraco-
vávat nejdéle po dobu 3 let od zániku takového zá-
vazku, od jeho promlčení nebo od okamžiku, kdy
nastalo osvobození podle jiného právního předpisu.
V případě, že nedošlo k uzavření smlouvy, mohou
být údaje zpracovávány v registru nejdéle po dobu
3 měsíců. I po uplynutí lhůt podle tohoto odstavce je
prodávající nebo provozovatel, který registr vede,
oprávněn uchovávat anonymizované údaje pro sta-
tistické účely a dále uchovávat doklady, které v sou-
vislosti s údaji v registru získal nebo si obstaral, po-
kud je to potřebné za účelem ochrany jeho práv
a právem chráněných zájmů.

(12) Vznik registru prodávající nebo provozo-
vatel, který jej vede, oznámí Úřadu pro ochranu
osobních údajů podle jiného zákona upravujícího
ochranu osobních údajů.

(13) Spotřebitel má právo, za úhradu odůvod-
něných nákladů, na výpis informací, které jsou
o něm vedeny v registru. Spotřebitel má dále právo
požadovat po prodávajícím nebo provozovateli,
který registr vede, opravu nepřesných nebo nespráv-
ných údajů, které jsou o něm v registru vedeny.

(14) Prodávající nebo provozovatel, který re-
gistr vede, je povinen opravit nepřesné nebo ne-
správné údaje v registru, dozvěděl-li se o tom, že
tyto údaje jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud žá-
dost spotřebitele o opravu nepřesných nebo nespráv-
ných údajů, které jsou o něm v registru vedeny, není
vyřešena bezprostředně, prodávající nebo provozo-
vatel, který registr vede, údaje dotčené žádostí spo-
třebitele do vyřešení žádosti spotřebitele blokuje.
Blokuje je takovým způsobem, že provede dočasné
zamezení poskytování údajů z registru, které byly
dotčeny žádostí spotřebitele. Místo takových údajů
poskytne prodávající nebo provozovatel, který re-
gistr vede, informaci o tom, že údaje jsou blokovány.

(15) Pokud jsou údaje vedené v registru před-
mětem sporu mezi příslušným prodávajícím a spotře-
bitelem, přičemž o takovém sporu je vedeno soudní,
správní nebo rozhodčí řízení, v němž nebylo dopo-
sud vydáno pravomocné rozhodnutí ve věci samé,

nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu po-
dle tohoto zákona, je prodávající nebo provozovatel,
který registr vede, povinen tuto skutečnost na žádost
spotřebitele v registru poznamenat.

§ 20za

Ustanovení této části se použijí rovněž na
vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samo-
statné výdělečné činnosti spotřebitele.

38) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmín-
kách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
ve znění pozdějších předpisů.

39) Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění
pozdějších předpisů.

40) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elek-
tronických komunikacích), ve znění pozdějších před-
pisů.
Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně
některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve
znění pozdějších předpisů.

41) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o vý-
konu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů.

42) § 647 občanského zákoníku.
43) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších

předpisů.
46) Například § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve

znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 písm. g) zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších
předpisů, § 127 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

47) § 414 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů.“.

Dosavadní části třetí až pátá se označují jako části
šestá až osmá.

38. V § 23 odst. 1 se slova „2, 3, 4 a 7 až 12
a 16“ nahrazují slovy „2, 3, 4 a 7 až 12, 15 až 17“.

39. V§ 23 odst. 2, 3 a 4 se slovo „5a“ nahrazuje
slovy „5b, § 8,“.

40. Poznámka pod čarou č. 21 zní:

„21) § 43 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

Sbírka zákonů č. 378 / 2015Částka 161 Strana 5283



41. V § 23 odst. 6 se slova „nebo zboží“ zru-
šují, slova „§ 5 odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 8“.

42. V § 23 odst. 7 se slova „5a,“ nahrazují slo-
vy „5b, § 8,“ a slova „ , střeliva a pyrotechnických
výrobků“ nahrazují slovy „a střeliva“.

43. V § 23 odst. 8 se slova „§ 4 až 5a, § 6 a 12“
nahrazují slovy „§ 4 až 5b, § 6, 12 a 14“.

44. V § 23 odst. 9 se slova „5a“ nahrazují slo-
vy „5b a § 8“.

45. Poznámka pod čarou č. 27 zní:

„27) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění poz-
dějších předpisů.“.

46. V § 23 odst. 11 se slova „§ 4 až 6 a § 12“
nahrazují slovy „§ 4 až 6, 12 a 14“.

47. V § 23 odst. 15 se slova „5a“ nahrazují
slovy „5b“, za slova „§ 6,“ se vkládají slova „§ 8,“
a slova „§ 11 až 13“ se nahrazují slovy „§ 11 až 14“.

48. V § 23 se doplňují odstavce 16 a 17, které
znějí:

„(16) Dozor nad dodržováním povinností sta-
novených tímto zákonem u profese vykonávané čle-
nem profesní komory s povinným členstvím provádí
příslušný orgán stanovený zvláštním právním před-
pisem a zjištěné porušení postihuje podle zvláštního
právního předpisu, s výjimkou profesí v oblasti fi-
nančních služeb, kde je k dozoru příslušná Česká
národní banka.

(17) Dozor nad dodržováním povinností při
zpracování osobních údajů stanovených v části páté
tohoto zákona provádí Úřad pro ochranu osobních
údajů.“.

49. V § 23 se doplňuje odstavec 18, který zní:

„(18) Česká obchodní inspekce provádí dozor
nad dodržováním povinností stanovených v článku
14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line
a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice
2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů
on-line).“.

50. V § 23a odst. 1 a 5 se za slova „§ 23“ vklá-
dají slova „odst. 1 až 15“.

51. V § 24 odst. 7 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:

„d) poruší zákaz nabízet za účelem prodeje, pro-
dávat a skladovat výrobky porušující práva du-
ševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání
označení podle zvláštního právního předpi-
su4b),“.

Dosavadní písmena d) až x) se označují jako písme-
na e) až y).

52. V § 24 odst. 7 se za písmeno l) vkládá nové
písmeno m), které zní:

„m) neposkytne spotřebiteli informace podle § 14
nebo čl. 14 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 524/2013,“.

Dosavadní písmena m) až y) se označují jako pís-
mena n) až z).

53. V § 24 odst. 7 písmeno z) zní:

„z) nesplní některou z povinností podle § 20s.“.

54. V § 24 se za odstavec 7 vkládá nový odsta-
vec 8, který zní:

„(8) Prodávající se dopustí správního deliktu
dále tím, že nevyrozumí bez zbytečných průtahů
nebo ve lhůtě stanovené dozorovým orgánem vý-
robce, dovozce nebo dodavatele, že výrobek je na
základě rozhodnutí dozorového orgánu stahován
z trhu, nebo neprodleně nezajistí způsob vrácení vý-
robku nebezpečného svou zaměnitelností s potravi-
nou, anebo o vrácení nebo zpětném převzetí vý-
robku stahovaného z trhu nevyrozumí dozorový
orgán.“.

Dosavadní odstavce 8 až 13 se označují jako od-
stavce 9 až 14.

55. V § 24 se za odstavec 10 vkládá nový od-
stavec 11, který zní:

„(11) Prodávající uvedený v § 20b odst. 1 se
dopustí správního deliktu tím, že během organizo-
vané akce nebo před uplynutím lhůty sedmi dnů od
uzavření smlouvy od spotřebitele požaduje nebo od
něj přijme plnění odpovídající kupní ceně nabíze-
ného výrobku nebo služby anebo její části, či zálohu
na uhrazení ceny nebo jakýkoli jiný poplatek.“.

Dosavadní odstavce 11 až 14 se označují jako od-
stavce 12 až 15.

56. V § 24 odst. 14 písm. a) se slova „d), l) až
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q), s), u), w),“ nahrazují slovy „e), m) až s), u), w), y),
z),“.

57. V § 24 odst. 14 písm. b) se číslo „10“ na-
hrazuje slovy „11 a 12“.

58. V § 24 odst. 14 písm. c) se slova „e), g), h),
i), k), r), t), v)“ nahrazují slovy „f), h), i), j), l), t), v),
x)“.

59. V § 24 odst. 14 písm. d) se slova „f), j)“ na-
hrazují slovy „d), g), k)“ a slova „8, 9 a 11“ se na-
hrazují slovy „9, 10 a 13“.

60. V § 24 odst. 14 písm. e) se slova „7
písm. x)“ nahrazují číslem „8“.

61. Nad § 24b se vkládá nadpis, který zní:
„Společná ustanovení ke správním deliktům“.

62. V příloze č. 1 úvodní větě se slovo „podni-
katel“ nahrazuje slovem „prodávající“.

63. V příloze č. 1 písm. e) se za slovo „nabízí“
vkládají slova „ke koupi“.

64. V příloze č. 1 písmeno g) zní:

„g) přislíbí poskytnout poprodejní servis spotřebi-
teli, s nímž před uzavřením smlouvy jednal ja-
zykem, který není úředním jazykem členského
státu, v němž se prodávající nachází, a následně
poskytuje servis pouze v jiném jazyce, aniž to
spotřebiteli před uzavřením smlouvy jasně sdě-
lil,“.

65. V příloze č. 1 písm. h) se slova „prodávaný
výrobek nebo poskytovaná služba jsou dovolené“
nahrazují slovy „prodej výrobku nebo služby je do-
volený“.

66. V příloze č. 1 písmeno j) zní:

„j) využívá redakční prostor ve sdělovacích pro-
středcích k placené propagaci svého výrobku
nebo služby, aniž by spotřebitel mohl z obsahu
sdělení, z obrázků nebo zvuků jednoznačně
rozpoznat, že se jedná o reklamu,“.

67. V příloze č. 1 písm. k) se za slovo „výro-
bek“ vkládají slova „nebo službu“ a slova „nebo ne-
využije jím nabízenou službu“ se zrušují.

68. V příloze č. 1 písmeno m) zní:

„m) vytvoří, provozuje nebo propaguje pyramidový
program, kdy spotřebitel zaplatí za možnost
získat odměnu, která závisí na získání dalších

spotřebitelů do programu, nikoli na prodeji
nebo spotřebě výrobku.“.

69. V příloze č. 1 písm. p) se slovo „poskyt-
nutá“ zrušuje.

70. V příloze č. 1 písm. q) se slovo „nabízenou“
zrušuje.

71. V příloze č. 1 písm. s) se slovo „nabídku“
nahrazuje slovy „obchodní praktiku“ a slova „vý-
robku nebo služby nebo jejich doručením“ se nahra-
zují slovy „nebo doručením věci,“.

72. V příloze č. 1 písm. t) se slova „s cílem vy-
volat“ nahrazují slovy „ , čímž vyvolá“.

73. V příloze č. 1 písm. v) se slova „záruční
i pozáruční“ nahrazují slovem „poprodejní“.

74. V příloze č. 2 úvodní větě se slovo „podni-
katel“ nahrazuje slovem „prodávající“.

75. V příloze č. 2 písm. a) se slova „ , kde je
nabízen nebo prodáván výrobek nebo poskytována
služba“ zrušují.

76. V příloze č. 2 písmeno h) zní:

„h) vytváří klamný dojem, že spotřebitel vyhrál
nebo vyhraje, popřípadě že vyhraje cenu nebo
jinou výhru, pokud bude jednat určitým způso-
bem, ačkoli ve skutečnosti žádná taková cena
ani obdobná výhra neexistuje nebo pro získání
ceny nebo jiné obdobné výhry musí spotřebitel
vynaložit finanční prostředky nebo mu vznikají
výdaje.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Prodávající jsou povinni upravit všeobecné
obchodní podmínky podle § 14 nejpozději do 3 mě-
síců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona a práva a povinnosti s tím
související se posuzují podle zákona č. 634/1992 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

3. V informačních databázích obsahujících
údaje spotřebitelů a případně dalších subjektů o zá-
ležitostech, které vypovídají o jejich bonitě a důvěry-
hodnosti, pokud bylo příslušné zpracování osobních
údajů registrováno u Úřadu pro ochranu osobních
údajů před účinností tohoto zákona, lze po dni na-
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bytí účinnosti tohoto zákona zpracovávat údaje
v rozsahu stanoveném tímto zákonem bez jejich sou-
hlasu. Provozovatel, který takovou informační data-
bázi vede a hodlá dále zpracovávat údaje spotřebitelů
a případně dalších subjektů bez jejich souhlasu, je
povinen databázi přizpůsobit úpravě tohoto zákona
týkající se registrů do 6 měsíců ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o České obchodní inspekci

Čl. III

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní in-
spekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona
č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona
č. 189/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona
č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona
č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona
č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona
č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 490/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona
č. 155/2010 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

„(5) Česká obchodní inspekce je subjektem
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů7).

7) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů.“.

2. V § 2 odst. 1 se slova „a zboží“ zrušují.

3. V § 2 odst. 2 písm. a) se slova „zboží nebo“
zrušují.

4. V § 2 odst. 2 písm. b) se slovo „zboží“ na-
hrazuje slovem „výrobků“.

5. Poznámka pod čarou č. 1d zní:

„1d) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů.

Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví tech-
nické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým
se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění
některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/
/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů.
Nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví tech-
nické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické
prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003
Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k pro-
vedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví tech-
nické požadavky na diagnostické zdravotnické pro-
středky in vitro, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. Poznámka pod čarou č. 1h zní:

„1h) § 5 a 5a zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

7. V § 3 písm. e) se slova „nebo zboží“ zru-
šují.

8. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

„§ 4a

Inspektor je při provádění kontroly oprávněn
pořizovat zvukové, obrazové a zvukově-obrazové
záznamy bez vědomí kontrolovaných osob, pokud
nelze účelu kontroly dosáhnout jinak. Právo fyzic-
kých osob na ochranu jejich soukromého a osobního
života tím není dotčeno.“.

9. V § 7 odst. 1 písm. a) se slova „nebo zboží“
zrušují.

10. V § 7 odst. 2 se slova „toto zboží“ nahrazují
slovy „tyto výrobky“, slova „závadného zboží“ se
nahrazují slovy „závadných výrobků“ a slova „zne-
hodnoceného zboží“ se nahrazují slovy „znehodno-
cených výrobků“.

11. V § 7b odst. 1 se slova „při prokázaném
zjištění nabídky, prodeje nebo skladování výrobků
nebo zboží“ nahrazují slovy „v případě důvodného
podezření, že jsou nabízeny, prodávány nebo skla-
dovány výrobky“ a slova „nebo zboží“ se zrušují.

12. V § 7b odst. 2 až 11 a 13 se slova „nebo
zboží“ zrušují.

13. Poznámka pod čarou č. 3f zní:
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„3f) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se do-
vozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího ně-
která práva duševního vlastnictví a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

14. Poznámka pod čarou č. 3h zní:

„3h) Například zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 109/2002 Sb.,
o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve
školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravot-
ních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.“.

15. Poznámka pod čarou č. 3i zní:

„3i) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.

16. Poznámka pod čarou č. 3j zní:

„3j) § 1746 odst. 2 občanského zákoníku.“.

17. Poznámka pod čarou č. 3k zní:

„3k) Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů.“.

18. V § 9 odst. 1 písm. b) se slova „zboží nebo“
zrušují.

19. V § 13 odst. 1 písm. b) se slova „s občan-
skými sdruženími“ nahrazují slovy „se spolky“.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

„4) § 214 a násl. občanského zákoníku.“.

20. V § 13 odst. 5 se slovo „zboží“ nahrazuje
slovem „výrobků“ a na konci se doplňuje věta „Za
účelem posouzení výrobků pro vydání tohoto stano-
viska je Česká obchodní inspekce oprávněna převzít
od celních orgánů potřebné vzorky výrobků, u kte-
rých došlo k pozastavení propuštění do volného
oběhu.“.

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

„§ 13a

(1) Česká obchodní inspekce využívá k plnění
úkolů podle tohoto zákona údaje

a) ze základního registru obyvatel,

b) z informačního systému evidence obyvatel,

c) z informačního systému cizinců.

(2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a)
jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum narození,

c) datum úmrtí,

d) adresa místa pobytu.

(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b)
jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) rodné číslo,

c) datum úmrtí,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zru-
šení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum
ukončení trvalého pobytu na území České re-
publiky.

(4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c)
jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) rodné číslo,

c) druh a adresa místa pobytu,

d) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení po-
bytu,

e) datum úmrtí.

(5) Z údajů podle odstavců 2 až 4 lze v konkrét-
ním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z in-
formačního systému evidence obyvatel nebo infor-
mačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícímu současný stav.“.

22. V § 15 se slovo „zboží“ nahrazuje slovem
„výrobků“.

23. § 17 až 19 se včetně poznámky pod čarou
č. 6 zrušují.
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ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o finančním arbitrovi

Čl. IV

Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve
znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zá-
kona č. 285/2009 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákona č. 278/2013 Sb. a zákona
č. 336/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

„(1) K rozhodování sporu spadajícího jinak do
pravomoci českých soudů je příslušný též finanční
arbitr (dále jen „arbitr“), jedná-li se o spor mezi spo-
třebitelem a

a) poskytovatelem platebních služeb při poskyto-
vání platebních služeb,

b) vydavatelem elektronických peněz při vydávání
a zpětné výměně elektronických peněz,

c) věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabí-
zení, poskytování nebo zprostředkování spotře-
bitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky,
či obdobné finanční služby,

d) osobou obhospodařující nebo provádějící admi-
nistraci fondu kolektivního investování nebo
nabízející investice do fondu kolektivního in-
vestování nebo srovnatelného zahraničního in-
vestičního fondu při obhospodařování nebo
provádění administrace fondu kolektivního in-
vestování nebo nabízení investic do fondu ko-
lektivního investování nebo srovnatelného za-
hraničního investičního fondu,

e) pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkova-
telem při nabízení, poskytování nebo zpro-
středkování životního pojištění,

f) osobou provozující směnárenskou činnost při
provádění směnárenského obchodu,

g) stavební spořitelnou nebo zprostředkovatelem
při nabízení, poskytování nebo zprostředkování
stavebního spoření,

h) obchodníkem s cennými papíry, vázaným
zástupcem, obhospodařovatelem investičního
fondu nebo zahraničního investičního fondu
nebo investičním zprostředkovatelem při po-
skytování investičních služeb nebo při výkonu
činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) zákona

o investičních společnostech a investičních fon-
dech.“.

2. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „nebo jiného úvěru, zápůjčky, či ob-
dobné finanční služby,“.

3. V § 3 odst. 1 písm. e) se slovo „pojišťovna“
nahrazuje slovem „pojistitel“.

4. V § 3 odst. 1 písmeno f) zní:

„f) osoba provozující směnárenskou činnost,“.

5. V § 3 odst. 1 se doplňují písmena g) a h),
která znějí:

„g) stavební spořitelna a zprostředkovatel při nabí-
zení, poskytování nebo zprostředkování staveb-
ního spoření,

h) obchodník s cennými papíry, vázaný zástupce,
obhospodařovatel investičního fondu nebo za-
hraničního investičního fondu nebo investiční
zprostředkovatel při poskytování investičních
služeb nebo při výkonu činností dle § 11 odst. 1
písm. c) až f) zákona o investičních společnos-
tech a investičních fondech.“.

6. V § 3 odst. 2 se slova „se pro účely tohoto
zákona rozumí uživatel platebních služeb v případě
sporů uvedených v § 1 odst. 1 písm. a), držitel elek-
tronických peněz v případě sporů uvedených v § 1
odst. 1 písm. b), spotřebitel v případě sporů uvede-
ných v § 1 odst. 1 písm. c) a d), zájemce o pojiště-
ní, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba nebo ob-
myšlený v případě sporů uvedených v § 1 odst. 1
písm. e), zájemce o provedení směnárenského ob-
chodu nebo osoba, se kterou byl proveden směná-
renský obchod v případě sporů uvedených v § 1
odst. 1 písm. f)“ nahrazují slovy „pro účely tohoto
zákona může být pouze spotřebitel“.

7. V § 3 odstavec 3 zní:

„(3) Trvalým nosičem dat se pro účely tohoto
zákona rozumí jakýkoli nástroj, který umožňuje
uživateli uchování informací určených jemu osobně
tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou
účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci
těchto informací v nezměněné podobě.“.

8. V § 4 odst. 2 se slova „plně způsobilé k práv-
ním úkonům“ nahrazují slovy „plně svéprávné“
a slova „ , dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti“ se
nahrazují slovy „a jejichž zkušenosti dávají záruku,
že budou svou funkci řádně zastávat.“.
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9. V § 4 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Předpokladem pro jmenování arbitrem a zástupcem
arbitra je též vysokoškolské vzdělání získané řád-
ným ukončením studia v magisterském studijním
programu v oblasti práva na vysoké škole v České
republice a prokázání 5 let praxe v oblasti finančního
trhu nebo ochrany zájmů spotřebitelů na finančním
trhu.“.

10. V § 8 odst. 2 se za slovo „promlčení“ vklá-
dají slova „a prekluzi“.

11. V § 9 písm. b) se slova „řízení ve věci samé
bylo před soudem zahájeno“ nahrazují slovy „v téže
věci probíhá řízení před soudem“.

12. V § 9 písmeno c) zní:

„c) ve věci samé již rozhodl arbitr nebo v téže věci
probíhá řízení před arbitrem,“.

13. V § 9 písm. d) se slova „ve věci samé bylo
rozhodčí řízení zahájeno“ nahrazují slovy „v téže
věci probíhá rozhodčí řízení“.

14. V § 10 se odstavec 2 zrušuje.

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

15. V § 12 odst. 9 větě první se slovo „insti-
tuce“ nahrazuje slovy „fyzické a právnické osoby“
a ve větě třetí se slovo „instituce“ nahrazuje slovy
„fyzická nebo právnická osoba“.

16. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který zní:

„§ 12a

(1) Arbitr využívá k plnění úkolů podle tohoto
zákona údaje

a) ze základního registru obyvatel,

b) z informačního systému evidence obyvatel,

c) z informačního systému cizinců.

(2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a)
jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum narození,

c) datum úmrtí,

d) adresa místa pobytu.

(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b)
jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) rodné číslo,

c) datum úmrtí,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zru-
šení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum
ukončení trvalého pobytu na území České re-
publiky.

(4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c)
jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) rodné číslo,

c) druh a adresa místa pobytu,

d) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení po-
bytu,

e) datum úmrtí.

(5) Z údajů podle odstavců 2 až 4 lze v konkrét-
ním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z in-
formačního systému evidence obyvatel nebo infor-
mačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícímu současný stav.“.

17. V § 14 písm. c) se tečka nahrazuje čárkou
a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) je návrh zjevně bezdůvodný nebo šikanózní.“.

18. V § 14 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Arbitr může řízení zastavit do 60 dnů od
jeho zahájení, jestliže by řešení sporu svojí právní
nebo skutkovou složitostí vážně ohrozilo účel řízení
před arbitrem.“.

19. V § 15 odstavec 1 zní:

„(1) Arbitr rozhoduje ve věci samé bez zbyteč-
ného odkladu nálezem, nejdéle však do 90 dnů od
shromáždění všech podkladů nutných pro rozhod-
nutí; nelze-li ve zvlášť složitých případech, vzhledem
k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, lhůta
se přiměřeně prodlouží, nejvýše o dalších 90 dnů.
Arbitr účastníky řízení bezodkladně vyrozumí o pro-
dloužení lhůty a její délce.“.

20. V § 16 odst. 1 větě první se za slova „vy-
hotovení nálezu“ vkládají slova „nebo usnesení“,
slovo „strany“ se nahrazuje slovy „účastníci řízení“
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a za slova „proti nálezu“ se vkládají slova „nebo
usnesení“.

21. V § 16 odst. 2 větě první se za slovo
„změní“ vkládají slova „ , nebo usnesení potvrdí,
změní nebo zruší.“.

22. V § 20 odst. 1 se za slovo „orgány“ vkládají
slova „mimosoudního řešení spotřebitelských spo-
rů“, slova „ostatních členských“ se nahrazují slovem
„jiných“, a slova „Evropské unie a v dalších“ se na-
hrazují slovy „ , zejména ve“.

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

„(3) V případě sporů vzniklých při přeshranič-
ním nabízení, poskytování nebo zprostředkování
služeb obdobných službám vymezeným v § 1 odst. 1
tohoto zákona, k jejichž řešení není arbitr příslušný,
poskytne arbitr spotřebiteli na žádost informaci
o orgánu, který je k řešení předmětného sporu pří-
slušný.“.

24. V § 21 odst. 1 se za slovo „způsobem“ vklá-
dají slova „umožňujícím dálkový přístup“.

25. V § 21 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Výroční zpráva obsahuje zejména

a) počet zahájených řízení, včetně rozlišení podle
jednotlivých druhů sporů,

b) jakékoli systémové nebo závažné problémy,
které vedou ke sporům, k jejichž řešení je arbitr
příslušný,

c) procentní podíl řízení, která byla arbitrem za-
stavena, včetně zákonných ustanovení, na zá-
kladě kterých k zastavení řízení došlo,

d) průměrnou délku řízení,

e) informaci o spolupráci arbitra s obdobnými
orgány mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů v jiných státech.

(3) Arbitr poskytne na žádost výroční zprávu
na trvalém nosiči dat.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako od-
stavce 4 až 6.

26. V § 21 se doplňují odstavce 7 až 10, které
znějí:

„(7) Arbitr provozuje aktualizované interne-
tové stránky, na kterých poskytuje jasné a srozumi-
telné informace zejména o

a) svých kontaktních údajích, včetně poštovní
a e-mailové adresy,

b) tom, že je jako orgán mimosoudního řešení spo-
třebitelských sporů uveden v seznamu vedeném
Ministerstvem průmyslu a obchodu,

c) arbitrovi a jeho zástupci a o způsobu jejich jme-
nování a délce jejich mandátu,

d) členství arbitra v mezinárodních organizacích
sdružujících orgány mimosoudního řešení spo-
třebitelských sporů,

e) druzích sporů, které je arbitr příslušný rozho-
dovat,

f) procesních pravidlech, jimiž se řešení sporu řídí,

g) jazycích, v nichž může být arbitrovi předložen
návrh na zahájení řízení a v nichž je řízení ve-
deno,

h) právních předpisech, které upravují předměty
sporů, k jejichž řešení je arbitr příslušný,

i) předběžných požadavcích, které musí strany
před zahájením řízení splňovat, včetně poža-
davku na předložení dokladu o tom, že instituce
byla neúspěšně vyzvána k nápravě,

j) tom, zda účastnící řízení mohou ukončit svoji
účast v řízení před arbitrem,

k) tom, že každý účastník nese své náklady řízení
sám, s výjimkou nákladů na tlumočení, a že ří-
zení není zpoplatněno,

l) průměrné délce řízení před arbitrem,

m) právním účinku usnesení nebo nálezu a vykona-
telnosti nálezu.

(8) Na žádost poskytne arbitr informace uve-
dené v odstavci 7 na trvalém nosiči dat.

(9) Arbitr zveřejní na svých internetových
stránkách ve formě odkazu na příslušné internetové
stránky Evropské komise seznam obdobných sub-
jektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

(10) Arbitr vhodným způsobem informuje
účastníky řízení o právu na právní pomoc a o tom,
že nemají povinnost právního zastoupení.“.

27. § 23 včetně nadpisu zní:

„§ 23

Pořádková pokuta

(1) Arbitr může rozhodnutím uložit pořádko-
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vou pokutu až do výše 100 000 Kč instituci, jestliže
v řízení ztěžuje jeho postup tím, že

a) se na výzvu podle § 11 nevyjádří ve stanovené
lhůtě k podanému návrhu, nebo

b) nesplní povinnosti stanovené v § 12 odst. 6,
7 a 9.

(2) Arbitr může rozhodnutím uložit pořádko-
vou pokutu až do výše 50 000 Kč fyzické nebo práv-
nické osobě, jestliže v řízení ztěžuje jeho postup tím,
že

a) na výzvu nepředloží arbitrovi nebo pověřené
osobě požadované doklady vztahující se k před-
mětu sporu,

b) se neúčastní jednání,

c) nevyhoví žádosti arbitra nebo pověřené osoby
o poskytnutí vysvětlení a žádosti o předložení
dokumentace vztahující se k předmětu sporu,
nebo

d) neumožní arbitrovi nebo pověřené osobě na-
hlédnout do svých spisů a elektronických zá-
znamů vztahujících se k předmětu sporu.

(3) Pořádkovou pokutu podle odstavce 1 a od-
stavce 2 lze uložit opakovaně.

(4) Proti rozhodnutí o uložení pořádkové po-
kuty lze podat námitky do 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí. Včas podané námitky mají odkladný
účinek. Pro řízení o námitkách se § 16 použije ob-
dobně.“.

28. V § 24 se slovo „přiměřeně“ zrušuje.

Čl. V

Přechodná ustanovení

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 229/2002
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

2. Řízení ve věci sporu mezi poskytovatelem
platebních služeb a uživatelem platebních služeb
při poskytování platebních služeb, zahájená přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, v němž je na-
vrhovatelem jiná osoba než spotřebitel, se dokončí
podle zákona č. 229/2002 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o elektronických komunikacích

Čl. VI

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komu-
nikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění
zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zá-
kona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona
č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona
č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb.,
zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zá-
kona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona
č. 214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 181/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb. a zákona č. 258/2014 Sb., se mění
takto:

1. V § 63 odst. 1 písm. l) se slova „mimo soudní
nebo správní řízení“ zrušují.

2. V § 110 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „a výroční zpráva o mimosoudním řešení spo-
třebitelských sporů podle jiného právního před-
pisu65)“.

Poznámka pod čarou č. 65 zní:

„65) § 20h odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotře-
bitele, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 129 odst. 1 se slovo „závazku49a)“ na-
hrazuje slovem „dluhu49a)“.

Poznámka pod čarou č. 49a zní:

„49a) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.

4. V § 129 se na konci odstavce 1 doplňují věty
„Lhůta pro vydání rozhodnutí ve sporu zahájeném
na návrh spotřebitele činí 90 dnů. Tato lhůta může
být u zvlášť složitých sporů prodloužena. Strany
musí být bez zbytečného odkladu informovány
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o prodloužení této lhůty a o celkové době, do kdy
lze očekávat vydání rozhodnutí.“.

5. V § 129 odst. 2 úvodní části ustanovení se za
slovo „Návrh“ vkládají slova „osoby vykonávající
komunikační činnost.“.

6. V § 129 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

7. V § 129 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Úřad přizná náhradu nákladů řízení v plné výši
účastníkovi řízení také v případě, že byl pro chování
dalšího účastníka řízení vzat zpět návrh, který byl
účastníkem řízení podán důvodně.“.

8. V § 129 se doplňuje odstavec 7, který včetně
poznámky pod čarou č. 66 zní:

„(7) V rámci oznámení o zahájení řízení o sporu
podle odstavce 1 zahajovaného na návrh spotřebitele
Úřad informuje strany sporu vhodným způsobem
o právu na právní pomoc a o tom, že nemají povin-
nost právního zastoupení. Podáním návrhu spotře-
bitel souhlasí s právními účinky výsledku řešení
sporu v rozsahu informace zveřejněné nebo jemu
poskytnuté Úřadem podle jiného právního před-
pisu66).

66) § 20f písm. l) zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o poštovních službách

Čl. VII

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
a o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona
č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 110/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 89/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona
č. 212/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb. a zákona
č. 319/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 2 se na konci písmene o) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které
zní:

„p) informaci o způsobu řešení sporů týkajících se
předmětu poštovní smlouvy.“.

2. V § 6a se na konci odstavce 2 doplňují věty
„Lhůta pro vydání rozhodnutí činí 90 dnů. Tato
lhůta může být u zvlášť složitých sporů prodlou-
žena. Strany musí být bez zbytečného odkladu in-
formovány o prodloužení této lhůty a o celkové
době, do kdy lze očekávat vydání rozhodnutí.“.

3. V § 6a se doplňuje odstavec 4, který včetně
poznámky pod čarou č. 26 zní:

„(4) V rámci oznámení o zahájení řízení o sporu
podle odstavce 1 zahajovaného na návrh spotřebitele
Úřad informuje strany sporu vhodným způsobem
o právu na právní pomoc a o tom, že nemají povin-
nost právního zastoupení. Podáním návrhu spotře-
bitel souhlasí s právními účinky výsledku řešení
sporu v rozsahu informace zveřejněné nebo jemu
poskytnuté Úřadem podle jiného právního před-
pisu26).

26) § 20f písm. l) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotře-
bitele, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 37a odst. 2 písm. o) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

5. V § 37a odst. 2 se na konci písmene p) tečka
nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno q),
které zní:

„q) v rozporu s § 6 odst. 2 neuvede v poštovních
podmínkách veškeré požadované informace
nebo je uvede nesrozumitelným, neúplným
nebo obtížně přístupným způsobem.“.

6. V § 37a odst. 4 písmeno c) zní:

„c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle
odstavce 1 písm. d), nebo podle odstavce 2
písm. b), e), i), k), m), n), nebo q), nebo podle
odstavce 3 písm. b), nebo“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o daňovém poradenství

Čl. VIII

Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství
a Komoře daňových poradců České republiky, ve
znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004
Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb.,
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zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zá-
kona č. 254/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 52/2012 Sb. a zákona č. 168/2012 Sb., se mění
takto:

1. V § 12 odst. 1 se slova „podle tohoto zákona
nebo zákona o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“
nahrazují slovy „podle tohoto zákona, zákona o ně-
kterých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu nebo jiného zákona
upravujícího práva a povinnosti daňového poradce
při poskytování daňového poradenství“.

2. V § 13 odst. 1 se slova „do tří měsíců“ na-
hrazují slovy „do šesti měsíců“.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení,
s výjimkou ustanovení čl. I bodů 28, 37, 53, 54, čl. II
odst. 1, čl. III bodu 1, čl. IV, čl. V, čl. VI a čl. VII,
které nabývají účinnosti prvním dnem druhého ka-
lendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlá-
šení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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379

ZÁKON

ze dne 9. prosince 2015,

kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pra-
covnících a o změně některých zákonů, ve znění zá-
kona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 422/2009 Sb., zákona
č. 159/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 198/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona
č. 197/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zákona
č. 82/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

„(1) Tento zákon upravuje

a) odchylky při sjednávání doby trvání pracovního
poměru na dobu určitou pedagogických pra-
covníků,

b) předpoklady pro výkon činnosti pedagogických
pracovníků,

c) pracovní dobu pedagogických pracovníků,

d) další vzdělávání a kariérní systém pedagogic-
kých pracovníků.“.

2. V § 7 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:

„f) v akreditovaném magisterském studijním pro-
gramu v oblasti umění studijního oboru umě-
lecko – pedagogického zaměření, který odpo-
vídá charakteru vyučovaného uměleckého před-
mětu,“.

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

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

„(3) Učitel předmětů uměleckého zaměření zís-
kává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzdělá-
ním získaným studiem v akreditovaném magister-

ském studijním programu v oblasti umění studijního
oboru umělecko – pedagogického zaměření.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

4. V § 9 se za odstavec 7 vkládá nový odsta-
vec 8, který zní:

„(8) Učitel předmětů uměleckého zaměření zís-
kává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzdělá-
ním získaným studiem v akreditovaném magister-
ském studijním programu v oblasti umění studijního
oboru umělecko – pedagogického zaměření.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

5. V § 10 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:

„e) vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném magisterském studijním pro-
gramu v oblasti umění studijního oboru umě-
lecko – pedagogického zaměření,“.

Dosavadní písmena e), f), g) a h) se označují jako
písmena f), g), h) a i).

6. V § 11 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Učitel předmětů uměleckého zaměření zís-
kává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzdělá-
ním získaným studiem v akreditovaném magister-
ském studijním programu v oblasti umění studijního
oboru umělecko – pedagogického zaměření.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5
a 6.

7. V § 17 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Pedagog volného času pro aktivity zájmo-
vého vzdělávání odpovídající uměleckému zaměření
získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzdě-
láním získaným studiem v akreditovaném magister-
ském studijním programu v oblasti umění studijního
oboru umělecko – pedagogického zaměření.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
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8. V § 22 odst. 6 se slova „§ 8 odst. 3, § 9
odst. 8, § 10 odst. 2, § 11 odst. 4 a 5 a § 17 odst. 3“
nahrazují slovy „§ 8 odst. 4, § 9 odst. 9, § 10 odst. 2,
§ 11 odst. 5 a 6 a § 17 odst. 4“.

9. V části první nadpis hlavy III zní:

„HLAVA III

PRACOVNÍ DOBA, PŘÍMÁ PEDAGOGICKÁ
ČINNOST A DOBA TRVÁNÍ PRACOVNÍHO

POMĚRU NA DOBU URČITOU
PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA“.

10. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně
nadpisu a poznámek pod čarou č. 22 a 23 zní:

„§ 23a

Pracovní poměr na dobu určitou
pedagogického pracovníka

(1) Na pracovní poměr na dobu určitou peda-
gogického pracovníka se vztahuje zákoník práce, ne-
stanoví-li tento zákon jinak22).

(2) Doba trvání pracovního poměru na dobu
určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž
smluvními stranami činí nejméně 12 měsíců a může
být ode dne vzniku prvního pracovního poměru
opakována nejvýše dvakrát23).

(3) Celková doba trvání pracovního poměru na
dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž
smluvními stranami nesmí přesáhnout ode dne
vzniku prvního pracovního poměru 3 roky23).

(4) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na pří-
pady, kdy byla doba trvání pracovního poměru na
dobu určitou sjednána s pedagogickým pracovníkem

a) jako náhrada za dočasně nepřítomného pedago-
gického pracovníka na dobu překážek v práci na
straně tohoto pracovníka nebo

b) který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
podle § 22 odst. 7.

(5) Sjedná-li zaměstnavatel s pedagogickým
pracovníkem dobu trvání pracovního poměru na

dobu určitou v rozporu s odstavci 2 až 4, a ozná-
mil-li pedagogický pracovník před uplynutím sjed-
nané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom,
aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní
poměr na dobu neurčitou. Návrh na určení, zda byly
splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 až 4, mo-
hou zaměstnavatel i pedagogický pracovník uplatnit
u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl
pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.

22) § 39 zákoníku práce.
23) Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999

o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu urči-
tou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP
a EKOS.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Na pracovní poměr pedagogického pracov-
níka na dobu určitou, který vznikl přede dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona, se vztahují dosavadní
právní předpisy.

2. Na právní jednání týkající se doby trvání
pracovního poměru na dobu určitou pedagogického
pracovníka a jeho změny učiněné ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona se vztahuje zákon č. 563/
/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona; dosavadní sjednaná doba trvání
pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž
smluvními stranami se započítává do celkové doby
trvání pracovního poměru na dobu určitou podle
§ 23a odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jestliže
od skončení předchozího pracovního poměru na
dobu určitou pedagogického pracovníka neuplynula
doba 3 let.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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380

ZÁKON

ze dne 10. prosince 2015,

kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných po-
dobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., zá-
kona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona
č. 353/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 284/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb. a zákona č. 215/2013 Sb., se mění
takto:

1. V § 41c písm. a) až e) se číslo „20“ nahrazuje
číslem „23“.

2. V § 41c písm. f) se číslo „20“ nahrazuje čís-
lem „28“.

3. V § 41c písm. g) se číslo „55“ nahrazuje čís-
lem „80“.

4. V § 41i odst. 1 písm. a) se číslo „20“ nahra-
zuje číslem „37“.

5. V § 41i odst. 1 písm. b) se číslo „80“ nahra-
zuje číslem „63“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro odvodové povinnosti u odvodu z loterií a ji-
ných podobných her, jakož i pro práva a povinnosti
s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, se použije zákon č. 202/1990
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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381

ZÁKON

ze dne 10. prosince 2015

o jednorázovém příspěvku důchodci

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

§ 1

Jednorázový příspěvek důchodci (dále jen „pří-
spěvek“) poskytne stát poživatelům důchodů jako
finanční výpomoc.

§ 2

(1) Nárok na příspěvek má fyzická osoba, která
má nárok na výplatu důchodu (části důchodu) z čes-
kého důchodového pojištění aspoň po část rozhod-
ného měsíce, pokud tento důchod byl přiznán ode
dne, který spadá do období před rokem 2016; roz-
hodným měsícem se rozumí druhý kalendářní měsíc
po kalendářním měsíci, v němž tento zákon nabyl
účinnosti. Má-li poživatel důchodu v rozhodném
měsíci nárok na výplatu více důchodů, náleží příspě-
vek jen jednou.

(2) Výše příspěvku činí 1 200 Kč.

§ 3

(1) Příspěvek se vyplatí bez žádosti v rozhod-
ném měsíci, popřípadě v nejblíže následujícím ter-
mínu výplaty důchodu, pokud důchod nebude v roz-
hodném měsíci vyplacen. Zanikl-li nárok na výplatu
důchodu v rozhodném měsíci přede dnem, který je
termínem výplaty důchodu, vyplatí se příspěvek na
základě písemné žádosti oprávněného do 60 dnů ode
dne doručení této žádosti.

(2) Příspěvek vyplatí orgán sociálního zabezpe-
čení, který je příslušný k výplatě důchodu v rozhod-
ném měsíci.

(3) Příspěvek se vyplatí stejným způsobem, ja-
kým se vyplatí důchod v rozhodném měsíci, popří-
padě důchod vyplacený v nejblíže následujícím ter-
mínu. V případě uvedeném v odstavci 1 větě druhé se
příspěvek vyplatí v hotovosti nebo na účet podle žá-
dosti oprávněného; pokud oprávněný způsob vý-
platy ve své žádosti neuvede, vyplatí se příspěvek
v hotovosti.

(4) O nároku na příspěvek vydá orgán sociál-
ního zabezpečení písemné rozhodnutí, jen požádá-li
o to písemně poživatel důchodu nebo oprávněný
uvedený v odstavci 1 větě druhé. Byla-li žádost o po-
skytnutí příspěvku zamítnuta, vydá se vždy písemné
rozhodnutí. O poskytnutí příspěvku může podat žá-
dost jen poživatel důchodu nebo oprávněný uvedený
v odstavci 1 větě druhé. V řízení o žádosti o příspě-
vek se postupuje obdobně jako v řízení ve věcech
důchodového pojištění, včetně podání námitek proti
rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení, pokud se
dále nestanoví jinak.

(5) Nárok na příspěvek zaniká, pokud žádost
o poskytnutí příspěvku nebo žádost o důchod, k ně-
muž by příspěvek náležel, nebudou podány nejpoz-
ději do 31. prosince 2016.

(6) Nárok na příspěvek nepřechází na jiné oso-
by.

(7) Byl-li příspěvek vyplacen neprávem, má
orgán sociálního zabezpečení, který příspěvek vypla-
til, nárok na vrácení neprávem vyplaceného pří-
spěvku. Při vymáhání neprávem vyplaceného pří-
spěvku se postupuje obdobně jako při vymáhání ne-
právem vyplaceného důchodu.

§ 4

(1) Pokud se pro účely jiných právních před-
pisů zjišťuje výše příjmu, k příspěvku se nepřihlíží.

(2) Příspěvek nelze postihnout výkonem roz-
hodnutí.

(3) Náklady na výplatu příspěvku včetně ná-
kladů souvisejících s jeho výplatou se hradí ze stát-
ního rozpočtu.

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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382

ZÁKON

ze dne 10. prosince 2015,

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o spotřebních daních

Čl. I

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve
znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004
Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004
Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005
Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005
Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zá-
kona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona
č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona
č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/
/2014 Sb. a zákona č. 315/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. r) se před slova „nebo projekt“
vkládají slova „nebo na základě hydrogenovaných
rostlinných olejů splňujících kritéria udržitelnosti
biopaliv“.

2. V § 25 odst. 4 se slova „[§ 58 odst. 5
písm. b)]“ zrušují.

3. V § 29 odst. 2 se slova „(§ 60 odst. 13)“ zru-
šují.

4. V § 45 odst. 2 písm. m) se slovo „ , nebo“
nahrazuje čárkou.

5. V § 45 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o) směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1
písm. b) s hydrogenovanými rostlinnými oleji
splňujícími kritéria udržitelnosti biopaliv, při-
čemž podíl těchto hydrogenovaných rostlin-
ných olejů musí činit nejméně 30 % objemo-
vých všech látek ve směsi obsažených.“.

6. V § 45 odst. 12 písm. b) se za číslo „3“ vklá-
dají slova „nebo 4“.

7. V § 45 odst. 12 písm. b) se slova „ , nebo
pokud tato výsledná směs neobsahuje minerální
oleje, u kterých lze uplatnit nárok na vrácení daně
podle § 54 odst. 3 nebo 4“ zrušují.

8. V § 48 odst. 5 se číslo „7 665“ nahrazuje
číslem „9 265“.

9. V § 48 odst. 5 se číslo „9 265“ nahrazuje
číslem „8 515“.

10. V § 48 odst. 5 se slova „sazbou 8 515 Kč/
/1 000 l“ nahrazují slovy „stejnou sazbou jako mi-
nerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlast-
nostmi a účelem použití nejvíce přibližují“.

11. V § 48 odstavec 10 zní:

„(10) Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 se
zdaňují

a) sazbou 4 590 Kč/1 000 l v případě rostlinných
olejů uvedených pod kódy nomenklatury 1507
až 1518, které splňují kritéria udržitelnosti bio-
paliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji
nebo používány pro pohon motorů,

b) sazbou 4 590 Kč/1 000 l v případě metylesterů
mastných kyselin uvedených pod kódem no-
menklatury 3824 90 99, které splňují kritéria
udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití,
nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon
motorů,

c) v ostatních případech stejnou sazbou jako mi-
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nerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují.“.

12. V § 48 odst. 10 písm. a) se číslo „4 590“
nahrazuje číslem „1 610“.

13. V § 48 odst. 10 písm. b) se číslo „4 590“
nahrazuje číslem „2 190“.

14. V § 48 odstavec 10 zní:

„(10) Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 se
zdaňují stejnou sazbou jako minerální olej uvede-
ný v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem
použití nejvíce přibližují.“.

15. V § 48 se doplňuje odstavec 20, který zní:

„(20) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45
odst. 2 písm. o) se zdaňují sazbou 10 950 Kč/
/1 000 l.“.

16. V § 49 odstavec 13 zní:

„(13) Od daně jsou osvobozeny hydrogenova-
né rostlinné oleje splňující kritéria udržitelnosti bio-
paliv, které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji
nebo používány pro pohon motorů vybraných mo-
torových vozidel v rámci pilotních projektů uvede-
ných v § 3 písm. r).“.

17. V § 49 se odstavec 14 zrušuje.

Dosavadní odstavce 15 a 16 se označují jako od-
stavce 14 a 15.

18. V § 49 se odstavec 14 zrušuje.

Dosavadní odstavec 15 se označuje jako odstavec 14.

19. V § 52a odst. 4 se slova „nebo podle § 49
odst. 16“ nahrazují slovy „ , 13 nebo 15“.

20. V § 52a odst. 4 se číslo „15“ nahrazuje čís-
lem „14“.

21. V § 53 odst. 1 se slova „ , 13 až 15“ na-
hrazují slovy „a 14“.

22. V § 53 odst. 1 se slova „ , 8 a 14“ nahrazují
slovy „a 8“.

23. V § 53 odst. 5 písm. b) se slova „13 až 15“
nahrazují číslem „14“.

24. V § 53 odstavec 5 zní:

„(5) Konečný spotřebitel je oprávněn přijímat
bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů
osvobozených od daně minerální oleje osvobozené
od daně podle § 49 odst. 1 v jednotkovém balení

o obsahu nejvýše 20 litrů mimo rámec své podnika-
telské činnosti.“.

25. V § 54 odst. 3 větě druhé se slova „odpoví-
dající dani vypočtené z množství“ nahrazují slovy
„10 230 Kč/1 000 litrů“.

26. V § 54 odst. 3 se číslo „10 230“ nahrazuje
číslem „10 970“.

27. V § 54 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) U zdaněných minerálních olejů uvede-
ných v § 45 odst. 2 písm. o) vzniká plátci nárok na
vrácení daně dnem jejich uvedení do volného da-
ňového oběhu za účelem pohonu motorů na daňo-
vém území České republiky. Daň se vrací ve výši
3 285 Kč/1 000 litrů směsi uvedené v § 45 odst. 2
písm. o).“.

28. V § 54 se odstavce 3 a 4 zrušují.

29. V § 56 odst. 2 větě druhé se za číslo „10“
vkládají slova „písm. c)“.

30. V § 56 odst. 2 větě druhé se slova „písm. c)“
zrušují.

31. V § 57 odstavec 5 zní:

„(5) Daň se vrací ve výši 40 % daně, která byla
zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů
uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2
písm. j). Daň, která byla zahrnuta do ceny nakoupe-
ných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2
písm. c), se vrací ve výši 4 380 Kč/1 000 l nakoupe-
ných minerálních olejů.“.

32. V § 57 odstavec 5 zní:

„(5) Daň, která byla zahrnuta do ceny nakou-
pených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1
písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. c) nebo j), se vrací
ve výši 4 380 Kč/1 000 l nakoupených minerálních
olejů. Výše pevné částky vracené daně ze směsí mi-
nerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c)
nebo j) je vypočtena z výše daně, která byla zahrnuta
do ceny těchto minerálních olejů, snížené o výši daně
odpovídající podílu biopaliva ve směsi.“.

33. V § 58 se doplňují odstavce 8 až 10, které
znějí:

„(8) Výše zajištění daně pro daňový sklad nebo
oprávněného příjemce pro opakované přijímání mi-
nerálních olejů se stanoví za použití sazby daně sta-
novené v § 48 odst. 1 pro střední oleje a těžké ply-
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nové oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b), pokud se
jedná o daňový sklad

a) metylesterů mastných kyselin uvedených pod
kódem nomenklatury 3824 90 99, které splňují
kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny
k použití, nabízeny k prodeji nebo používány
pro pohon motorů, nebo

b) rostlinných olejů uvedených pod kódy nomen-
klatury 1507 až 1518, které splňují kritéria
udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití,
nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon
motorů.

(9) Osoba odebírající pro účely podnikání mi-
nerální oleje poskytuje na tyto minerální oleje zajiš-
tění daně, jehož výše se stanoví za použití sazby
daně stanovené v § 48 odst. 1 pro střední oleje a těžké
plynové oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b), pokud
se jedná o

a) metylestery mastných kyselin uvedené pod kó-
dem nomenklatury 3824 90 99, které byly uve-
deny do volného daňového oběhu v jiném člen-
ském státě, splňují kritéria udržitelnosti biopaliv
a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji
nebo používány pro pohon motorů, nebo

b) rostlinné oleje uvedené pod kódy nomenklatury
1507 až 1518, které byly uvedeny do volného
daňového oběhu v jiném členském státě, splňují
kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny
k použití, nabízeny k prodeji nebo používány
pro pohon motorů.

(10) Při dopravě minerálních olejů podle § 25
odst. 4 se výše zajištění daně z dopravovaných mi-
nerálních olejů stanoví za použití sazby daně stano-
vené v § 48 odst. 1 pro střední oleje a těžké plynové
oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b), pokud se jedná
o dopravu

a) metylesterů mastných kyselin uvedených pod
kódem nomenklatury 3824 90 99, které splňují
kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny
k použití, nabízeny k prodeji nebo používány
pro pohon motorů, nebo

b) rostlinných olejů uvedených pod kódy nomen-
klatury 1507 až 1518, které splňují kritéria
udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití,
nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon
motorů.“.

34. V § 58 se odstavce 8 až 10 zrušují.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti u spotřební daně za
zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi
související, se použije zákon č. 353/2003 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

2. Uživatel, který přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona nabyl minerální oleje uvedené v § 45
odst. 3 písm. k) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, osvobozené od daně za účelem
dalšího prodeje, může tyto oleje prodávat osvobo-
zené od daně nejdéle do 30. června 2016, pokud pro-
vede inventuru těchto minerálních olejů do 5 dní ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do 30. června
2016 nemusí být tyto minerální oleje odděleně skla-
dovány, pokud jsou odděleně evidovány.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů

Čl. III

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných
rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 282/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona
č. 199/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 366/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona
č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/
/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013
Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb.
a zákona č. 331/2014 Sb., se mění takto:

1. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 2 odst. 1
písm. d) se za slovo „výrobou“ vkládá slovo „i“.

2. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 8 se od-
stavec 7 zrušuje.

3. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 2 odst. 1
se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) ekologicky šetrnou elektřinou elektřina

1. pocházející ze sluneční energie, větrné ener-
gie nebo geotermální energie,

2. vyrobená ve vodních elektrárnách,

3. vyrobená z biomasy podle zákona upravují-
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cího podporované zdroje energie nebo pro-
duktů vyrobených z biomasy,

4. vyrobená z emisí metanu z uzavřených uhel-
ných dolů, nebo

5. vyrobená z palivových článků,“.

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

4. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 8 odst. 1
se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a) ekologicky šetrná vyrobená v odběrných mís-
tech podle energetického zákona, pokud

1. je v těchto odběrných místech současně spo-
třebována a

2. instalovaný výkon výrobny elektřiny podle
energetického zákona nepřesahuje 30 kW,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písme-
na b) a c).

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. IV

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve
znění zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 87/2014
Sb., se mění takto:

1. Nadpis § 19 zní: „Povinnost zajistit mini-
mální množství biopaliv za kalendářní rok“.

2. V § 19 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako od-
stavce 2 až 10.

3. V § 19 odst. 3 úvodní části ustanovení se čís-
lo „3“ nahrazuje číslem „2“, slova „místně přísluš-
nému“ se zrušují a číslo „9“ se nahrazuje číslem „8“.

4. V § 19 odst. 5 se na konci textu věty první
doplňují slova „ , byla na daňovém území České
republiky spotřebována a nebyla pro účely splnění
povinnosti uvedené v odstavci 1 dosud zohledněna“
a ve větě druhé se slova „těchto kritérií“ nahrazují
slovy „kritérií udržitelnosti“.

5. V § 19 odst. 6 se slova „odstavců 1 a 2 se
nevztahují“ nahrazují slovy „odstavce 1 se nevzta-
huje“.

6. V § 19 odst. 8 větě první se slova „místně

příslušnému“ a slova „ , obsahující identifikační úda-
je a údaje z evidencí podle odstavce 5“ zrušují.

7. V § 19 odst. 8 se věta druhá nahrazuje větami
„V hlášení je dodavatel pohonných hmot povinen
uvést údaje týkající se plnění povinnosti zajistit mi-
nimální množství biopaliv za kalendářní rok. Hlášení
se podává elektronicky ve formátu a struktuře zve-
řejněné Generálním ředitelstvím cel na jeho interne-
tových stránkách. Nepodá-li dodavatel pohonných
hmot hlášení ani v náhradní lhůtě stanovené celním
úřadem ve výzvě, hledí se na pohonné hmoty, které
uvedl do volného daňového oběhu na daňovém
území České republiky pro dopravní účely za kalen-
dářní rok nebo které byly uvedeny do volného da-
ňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie
a byly dodány na daňové území České republiky pro
dopravní účely za kalendářní rok, jako na pohonné
hmoty neobsahující žádné biopalivo.“.

8. V § 19 odstavec 9 zní:

„(9) Dodavateli pohonných hmot, který ne-
splní povinnost stanovenou v odstavci 1, vzniká po-
vinnost uhradit pokutu z nedodaného objemu bio-
paliv. Pokuta se vypočte jako součin množství nedo-
daného biopaliva podle odstavce 1 nebo 8 v litrech
a částky 40 Kč. O povinnosti uhradit pokutu roz-
hodne celní úřad platebním výměrem a současně ji
zaeviduje. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne ozná-
mení tohoto platebního výměru. Pokuta se spravuje
podle daňového řádu a je příjmem státního roz-
počtu.“.

9. Za § 19 se vkládají nové § 19a až 19e, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 19a

Povinnost zajistit minimální množství biopaliv
v průběhu kalendářního roku

(1) Dodavatel pohonných hmot je povinen za-
jistit, aby v pohonných hmotách, které uvádí do vol-
ného daňového oběhu na daňovém území České re-
publiky pro dopravní účely v příslušném období
nebo které byly uvedeny do volného daňového
oběhu v jiném členském státě Evropské unie a jsou
dodávány na daňové území České republiky pro do-
pravní účely v příslušném období, bylo obsaženo
minimální množství biopaliva

a) ve výši 2,9 % objemových z celkového množ-
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ství motorových benzinů přimíchaných do mo-
torových benzinů,

b) ve výši 4,2 % objemových z celkového množ-
ství motorové nafty přimíchaných do motorové
nafty.

(2) Pro účely splnění povinnosti zajistit mini-
mální množství biopaliv v průběhu kalendářního
roku je příslušným obdobím

a) leden až březen,

b) leden až červen,

c) leden až září.

(3) Pro účely splnění povinnosti zajistit mini-
mální množství biopaliv v průběhu kalendářního
roku jsou zohledňována pouze biopaliva, která spl-
ňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím
právním předpisem, byla na daňovém území České
republiky spotřebována a nebyla pro účely splnění
povinnosti zajistit minimální množství biopaliv
v průběhu kalendářního roku dosud zohledněna.
Splnění kritérií udržitelnosti prokazuje dodavatel
pohonných hmot předložením příslušných dokladů
vydaných podle § 21; za nesprávnost údaje obsaže-
ného v jemu předloženém dokladu nenese odpověd-
nost, pokud prokáže, že nebylo možno ji zjistit ani
s vynaložením veškerého úsilí, které lze požadovat.

(4) Povinnost zajistit minimální množství bio-
paliv v průběhu kalendářního roku se nevztahuje na
státní hmotné rezervy16) uváděné při jejich obměně
do volného daňového oběhu na daňovém území
České republiky.

§ 19b

Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální
množství biopaliv v průběhu kalendářního roku

(1) Oznámení o splnění povinnosti zajistit mi-
nimální množství biopaliv v průběhu kalendářního
roku je dodavatel pohonných hmot povinen podat
celnímu úřadu do 30 dnů po skončení příslušného
období.

(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává elek-
tronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Generál-
ním ředitelstvím cel na jeho internetových stránkách.

(3) V oznámení podle odstavce 1 je dodavatel
pohonných hmot povinen uvést údaje týkající se
plnění povinnosti zajistit minimální množství bio-
paliv v průběhu kalendářního roku.

(4) Nepodá-li dodavatel pohonných hmot
oznámení podle odstavce 1, hledí se na pohonné
hmoty, které uvedl do volného daňového oběhu na
daňovém území České republiky pro dopravní účely
za příslušné období nebo které byly uvedeny do
volného daňového oběhu v jiném členském státě
Evropské unie a byly dodány na daňové území Čes-
ké republiky pro dopravní účely za příslušné období,
jako na pohonné hmoty neobsahující žádné biopa-
livo; to neplatí pro pohonné hmoty uvedené nebo
dodané v příslušném období, za které bylo podáno
oznámení podle odstavce 1.

§ 19c

Jistota

(1) Nesplní-li dodavatel pohonných hmot za
příslušné období povinnost zajistit minimální množ-
ství biopaliv v průběhu kalendářního roku, je povi-
nen poskytnout za toto období jistotu na zvláštní
účet celního úřadu.

(2) Jistota se vypočte jako součin množství ne-
dodaného biopaliva podle § 19a odst. 1 nebo § 19b
odst. 4 v litrech a částky 40 Kč.

(3) Jistota je splatná do 30 dnů po skončení pří-
slušného období, za které dodavatel pohonných
hmot povinnost zajistit minimální množství biopaliv
v průběhu kalendářního roku nesplnil.

(4) Jistota se spravuje podle daňového řádu.

(5) Třicátým dnem po skončení příslušného ob-
dobí jistota za jiné příslušné období v daném kalen-
dářním roce zaniká.

(6) Zánik jistoty nemá vliv na vymahatelnost
nedoplatku z ní vzešlého v rozsahu, ve kterém exi-
stuje nedoplatek z jistoty za následující příslušné ob-
dobí; v tomto rozsahu zůstávají zachovány účinky
provedených exekučních úkonů. Úhrada nedoplatku
ze zaniklé jistoty se započítává na úhradu nedo-
platku z jistoty za následující příslušné období.

§ 19d

Vrácení jistoty v případě splnění povinnosti
zajistit minimální množství biopaliv

za kalendářní rok

V případě, že dodavatel pohonných hmot splní
povinnost zajistit minimální množství biopaliv za
kalendářní rok, stává se složená jistota přeplatkem.
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Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem,
vrátí jej celní úřad dodavateli pohonných hmot bez
žádosti do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání
hlášení.

§ 19e

Použití jistoty v případě nesplnění povinnosti
zajistit minimální množství biopaliv

za kalendářní rok

Nesplní-li dodavatel pohonných hmot povin-
nost zajistit minimální množství biopaliv za kalen-
dářní rok, převede se složená jistota na úhradu splat-
né pokuty z nedodaného objemu biopaliv.“.

10. V § 20 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Dodavatel pohonných hmot může povin-
nost podle odstavce 1 splnit i uvedením čistého bio-
paliva nebo směsného paliva podle jiného právního
předpisu upravujícího pohonné hmoty15) do vol-
ného daňového oběhu na daňovém území České re-
publiky pro dopravní účely nebo dodáním čistého
biopaliva nebo směsného paliva, které bylo uvedeno
do volného daňového oběhu v jiném členském státě
Evropské unie, na daňové území České republiky
pro dopravní účely.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako od-
stavce 3 až 8.

11. V § 20 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje čís-
lem „5“.

12. V § 20 odst. 7 se na konci textu věty první
doplňují slova „a že byla na daňovém území České
republiky spotřebována a nebyla pro účely splnění
povinnosti uvedené v odstavci 1 dosud zohledněna“
a ve větě druhé se slova „těchto kritérií“ nahrazují
slovy „kritérií udržitelnosti“.

13. V § 21 odst. 1 se za slova „§ 19 odst. 1“
vkládají slova „ , § 19a odst. 1“.

14. V § 21 odst. 8 se slova „místně příslušný
celní úřad“ nahrazují slovy „celní úřad místně pří-
slušný dovozci“.

15. V § 25 odst. 6 písm. d) se číslo „5“ nahra-
zuje číslem „4“.

16. V § 25 odst. 6 písm. e) se číslo „8“ nahra-
zuje číslem „7“.

17. V § 25 odst. 6 písm. f) se číslo „11“ nahra-
zuje číslem „10“.

18. V § 25 odst. 6 písm. h) se číslo „3“ nahra-
zuje číslem „4“ a číslo „4,“ se nahrazuje číslem „5,“.

19. V § 32 odst. 1 písm. g), § 32 odst. 8 úvodní
části ustanovení a v § 32 odst. 8 písm. b) se číslo „4“
nahrazuje číslem „5“.

20. V § 32 odst. 8 písm. e) se číslo „3“ nahra-
zuje číslem „4“.

21. V § 34 odst. 2 písm. d) se číslo „4“ nahra-
zuje číslem „5“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016, s výjimkou

a) ustanovení čl. I bodu 32, které nabývá účinnosti
dnem 1. července 2016,

b) čl. I bodů 9, 12, 13 a 26, která nabývají účinnosti
dnem 1. července 2017, a

c) ustanovení čl. I bodů 7, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 28,
30 a 34 a čl. III bodu 2, která nabývají účinnosti
dnem 1. ledna 2021.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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