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ZÁKON

ze dne 19. července 2017

o evropských politických stranách a evropských politických nadacích
a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

EVROPSKÉ POLITICKÉ STRANY
A EVROPSKÉ POLITICKÉ NADACE

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie1) některá pravidla
součinnosti České republiky s Úřadem pro evropské
politické strany a evropské politické nadace (dále jen
„Úřad“) a další pravidla týkající se evropských poli-
tických stran se sídlem na území České republiky
(dále jen „evropská politická strana“) a evropských
politických nadací se sídlem na území České repu-
bliky (dále jen „evropská politická nadace“).

§ 2

Evropské politické strany

(1) Název a zkratka evropské politické strany
se musí lišit od názvů a zkratek politických stran
a politických hnutí registrovaných podle zákona
o sdružování v politických stranách a v politických
hnutích.

(2) Kdo podává Úřadu žádost o registraci
evropské politické strany, přiloží osvědčení o souladu
stanov evropské politické strany s právním řádem
České republiky vydané Ministerstvem vnitra (dále
jen „ministerstvo“).

(3) Ministerstvo do 10 dnů ode dne, kdy mu
byly doručeny stanovy evropské politické strany,
vydá osvědčení podle odstavce 2, popřípadě sdělí
důvody, pro které nebylo možné osvědčení vydat.

(4) Odstavce 1 až 3 se použijí obdobně v pří-

padě oznámení změny stanov evropské politické
strany Úřadu.

§ 3

Změna právní formy spolku
na evropskou politickou nadaci

(1) Nejvyšší orgán spolku může rozhodnout
o změně právní formy spolku na evropskou politic-
kou nadaci.

(2) Rozhodnutí o změně právní formy musí
obsahovat

a) název, sídlo a identifikační číslo spolku,

b) název evropské politické nadace po změně
právní formy a

c) rozhodný den.

(3) Rozhodnutí o změně právní formy spolku
na evropskou politickou nadaci nabývá účinnosti
dnem, kdy je rozhodnutí o registraci evropské poli-
tické nadace zveřejněno v Úředním věstníku Evrop-
ské unie. Bez zbytečného odkladu poté podá evrop-
ská politická nadace návrh na výmaz spolku ze spol-
kového rejstříku. Při výmazu spolku se ve spolko-
vém rejstříku uvede údaj o tom, že spolek změnil
právní formu na evropskou politickou nadaci, její
název, sídlo a registrační číslo.

§ 4

Ochrana věřitelů při změně právní formy spolku
na evropskou politickou nadaci

(1) Spolek nejméně 30 dnů před zasedáním nej-
vyššího orgánu zveřejní oznámení o záměru při-
jmout rozhodnutí o změně právní formy na evrop-
skou politickou nadaci.

(2) Věřitel spolku, který přihlásí svou pohle-
dávku do 6 měsíců ode dne, kdy bylo rozhodnutí
o registraci evropské politické nadace zveřejněno
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v Úředním věstníku Evropské unie, může žádat za-
jištění své pohledávky dostatečnou jistotou, jestliže
se v důsledku změny právní formy její dobytnost
zhorší. Prokáže-li věřitel, že se v důsledku změny
právní formy dobytnost jeho pohledávky podstat-
ným způsobem zhorší, náleží mu dostatečná jistota
ještě před nabytím účinnosti rozhodnutí o registraci
evropské politické nadace.

§ 5

Změna právní formy evropské politické strany
a evropské politické nadace na spolek

(1) Nejvyšší orgán evropské politické strany
nebo evropské politické nadace může rozhodnout
o změně právní formy evropské politické strany
nebo evropské politické nadace na spolek.

(2) Rozhodnutí o změně právní formy musí
obsahovat

a) název, sídlo a registrační číslo evropské poli-
tické strany nebo evropské politické nadace,

b) název spolku po změně právní formy,

c) rozhodný den a

d) údaje o členech orgánů spolku, které se zapisují
do spolkového rejstříku.

(3) Rozhodnutí o změně právní formy evrop-
ské politické strany nebo evropské politické nadace
na spolek nabývá účinnosti dnem zápisu do spolko-
vého rejstříku. V rámci zápisu spolku se uvede údaj
o tom, že spolek změnil právní formu z evropské
politické strany nebo evropské politické nadace a její
název, sídlo a registrační číslo.

(4) Evropská politická strana nebo evropská
politická nadace požádá bez zbytečného odkladu
po nabytí účinnosti změny právní formy na spolek
podle odstavce 3 o výmaz evropské politické strany
nebo evropské politické nadace z rejstříku evrop-
ských politických stran a evropských politických na-
dací.

(5) Není-li zápis do spolkového rejstříku podle
odstavce 3 proveden nejpozději v den, kdy evropská
politická strana nebo evropská politická nadace po-
zbývá své evropské právní subjektivity, zrušuje se

evropská politická strana nebo evropská politická
nadace s likvidací; pro účely likvidace se zrušená
evropská politická strana nebo evropská politická
nadace považuje za spolek.

§ 6

Ochrana věřitelů při změně právní formy
evropské politické strany a evropské politické

nadace na spolek

(1) Evropská politická strana nebo evropská
politická nadace nejméně 30 dnů před zasedáním nej-
vyššího orgánu zveřejní oznámení o záměru při-
jmout rozhodnutí o změně právní formy na spolek.

(2) Věřitel evropské politické strany nebo
evropské politické nadace, který přihlásí svou pohle-
dávku do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis změny
právní formy stal účinným vůči třetím osobám,
může žádat zajištění své pohledávky dostatečnou jis-
totou, jestliže se v důsledku změny právní formy její
dobytnost zhorší. Prokáže-li věřitel, že se v důsledku
změny právní formy dobytnost jeho pohledávky
podstatným způsobem zhorší, náleží mu dostatečná
jistota ještě před zápisem změny právní formy do
spolkového rejstříku.

§ 7

Společné ustanovení ke změně právní formy

Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se při
postupu podle § 3 až 6 občanský zákoník.

§ 8

Registrační číslo

Evropské politické strany a evropské politické
nadace využívají ke své vnitrostátní identifikaci vůči
orgánům veřejné moci a vůči třetím osobám regis-
trační číslo2) přidělené jim Úřadem.

§ 9

Ministerstvo

(1) Ministerstvo na svých internetových strán-
kách zveřejňuje pro informační účely přehled evrop-
ských politických stran a k nim přidružených evrop-
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ských politických nadací s využitím údajů z rejstříku
evropských politických stran a evropských politic-
kých nadací spravovaného Úřadem.

(2) Ministerstvo podává Úřadu žádost o
a) konzultaci ke stanovení dne zveřejnění rozhod-

nutí Úřadu o registraci evropské politické
strany a evropské politické nadace a dne zveřej-
nění aktualizace jejích stanov v Úředním věst-
níku Evropské unie a

b) zrušení registrace evropské politické strany
nebo evropské politické nadace.

§ 10

Vnitrostátní kontaktní místo

(1) Vnitrostátním kontaktním místem, jehož
prostřednictvím se Česká republika s Úřadem
a schvalující osobou Evropského parlamentu
vzájemně informují o otázkách souvisejících s finan-
cováním, kontrolou a sankcemi ve věcech evrop-
ských politických stran a evropských politických na-
dací, je Ministerstvo financí.

(2) Vyžádá-li si Úřad v rámci jím vykonávané
kontroly vůči evropským politickým stranám
a evropským politickým nadacím spolupráci České
republiky, jsou orgány veřejné moci povinny po-
skytnout vnitrostátnímu kontaktnímu místu součin-
nost.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zřízení ministerstev
a jiných ústředních orgánů státní správy

České republiky

§ 11

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a ji-
ných ústředních orgánů státní správy České repu-
bliky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona
č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona
č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona
č. 60/1988 Sb., zákona č. 37/1989 Sb., zákona
č. 173/1989 Sb., zákonného opatření č. 9/1990 Sb.,
zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zá-
kona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zá-
konného opatření č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/
/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/
/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/
/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/
/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opa-
tření č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona
č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona
č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona
č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona

č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona
č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona
č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona
č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona
č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona
č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona
č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona
č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona
č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona
č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona
č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona
č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona
č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona
č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona
č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona
č. 290/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 70/2006 Sb., zákona č. 71/2006 Sb., zákona
č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona
č. 304/2008 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 275/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 205/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona
č. 14/2017 Sb., zákona č. 24/2017 Sb. a zákona
č. 59/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „a sdružování v politických stranách
a v politických hnutích“.

2. V § 12 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu
v oblasti evropských politických stran a evropských
politických nadací se sídlem na území České repu-
bliky.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o daních z příjmů

§ 12

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
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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
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. 105/2013 Sb., zákona
č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 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., zákona
č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona
č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona
č. 125/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 271/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb.
a zákona č. 454/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 1 a v § 20 odst. 8 se slova „a
politickým hnutím“ nahrazují slovy „ , politickým
hnutím, evropským politickým stranám nebo evrop-
ským politickým nadacím“.

2. V § 19 odst. 1 písm. a) se na konci textu
bodu 2 doplňují slova „ , nebo evropskou politickou
nadací“.

3. V § 19 odst. 1 písm. a) bodě 4 se slova „nebo
politickým hnutím“ nahrazují slovy „ , politickým
hnutím nebo evropskou politickou stranou“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 13

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

v z. Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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247

ZÁKON

ze dne 19. července 2017,

kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona
č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona
č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona
č. 148/2017 Sb., se mění takto:

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

„§ 11a

Zkušební doba

Při přijetí do služebního poměru se stanoví zku-
šební doba v délce 6 měsíců. Doba, po kterou pří-
slušník nekoná službu z důvodu překážek ve službě
na straně příslušníka, se do zkušební doby započí-
tává v rozsahu nejvýše 10 dnů.“.

2. V § 15 odst. 6, § 79 odst. 6 a v § 85 odst. 4 se
za slova „zpravodajskými službami“ vkládají slova
„ , Generální inspekcí bezpečnostních sborů“.

3. V § 15 odst. 7, § 49 odst. 3, § 79 odst. 7
a v § 104 odst. 2 se slova „a zpravodajskými služ-
bami“ nahrazují slovy „ , zpravodajskými službami
a Generální inspekcí bezpečnostních sborů“.

4. V § 17 odst. 1 písm. g) se slovo „a“ nahra-
zuje čárkou.

5. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) zkušební době.“.

6. V § 18 odst. 2 a v § 19 odst. 2 větě druhé se
číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

7. V § 22 odst. 1 větě druhé se za slovem „hod-
nost“ slovo „referent,“ zrušuje, slovo „a“ se nahra-
zuje čárkou a za slova „vrchní asistent“ se vkládají
slova „a inspektor“.

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

„(3) Do výběrového řízení na obsazení volného
služebního místa, pro které je stanovena služební
hodnost až o 2 stupně vyšší, se může přihlásit pří-
slušník, jenž získal střední vzdělání s maturitní
zkouškou, splňuje požadavky stanovené pro volné
služební místo, s výjimkou požadavku doby trvání
služebního poměru pro služební hodnost, a podle
závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň velmi
dobrých výsledků ve výkonu služby.“.

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

9. V § 22 odst. 4 se za slovo „stanovena“ vkládá
slovo „vyšší“ a slova „o 2 a více stupňů vyšší“ se
zrušují.

10. V § 22 odst. 5 se slova „nebo 3“ nahrazují
slovy „ , 3 nebo 4“.

11. V § 39 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slovo „stanovena“ vkládají slova „stejná nebo“.

12. V § 41 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a) zrušením ve zkušební době,“.

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

13. Za § 41 se vkládá nový § 41a, který včetně
nadpisu zní:
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„§ 41a

Zrušení služebního poměru ve zkušební době

Ve zkušební doběmůže bezpečnostní sbor nebo
příslušník zrušit služební poměr i bez uvedení dů-
vodu. Služební poměr skončí uplynutím 5 kalendář-
ních dnů ode dne doručení rozhodnutí služebního
funkcionáře příslušníkovi nebo písemného oznámení
příslušníka bezpečnostnímu sboru, nejpozději však
uplynutím zkušební doby.“.

14. V § 42 odst. 4 se slova „do 2 měsíců ode
dne, kdy služební funkcionář důvod propuštění
zjistil“ nahrazují slovy „bez zbytečného odkladu“.

15. § 54 včetně nadpisu zní:

„§ 54

Služba přesčas

(1) Za službu přesčas se považuje služba vyko-
návaná nad základní dobu služby v týdnu mimo rá-
mec směn.

(2) Příslušníkovi lze nařídit službu přesčas v dů-
ležitém zájmu služby.

(3) Celkový rozsah služby přesčas nesmí činit
v průměru více než 10,5 hodin týdně ve vyrovnáva-
cím období, které může činit nejvýše 52 týdnů po
sobě jdoucích.

(4) Příslušníkovi lze nařídit po dobu krizového
stavu nebo ve výjimečných případech po nezbytnou
dobu ve veřejném zájmu službu přesčas i nad rozsah
stanovený v odstavci 3.

(5) Do celkového rozsahu nejvýše přípustné
služby přesčas ve vyrovnávacím období podle od-
stavce 3 se nezapočítává služba přesčas, za kterou
bylo příslušníkovi poskytnuto náhradní volno,
a služba přesčas u příslušníka s kratší dobou služby
v týdnu, která nepřesahuje základní dobu služby
v týdnu.“.

16. Za § 54 se vkládá nový § 54a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 54a

Dny pracovního klidu a služba ve svátek

(1) Dny pracovního klidu jsou dny, na které
připadne nepřetržitý odpočinek v týdnu, a svátky.

(2) Příslušníkovi lze ve svátek nařídit pouze vý-

kon služby, kterou nelze vykonat v obvyklý den
služby, zejména při zajištění nepřetržitého režimu
služby na služebně.“.

17. § 67 včetně nadpisu zní:

„§ 67

Krácení dovolené

(1) Příslušníkovi se krátí dovolená za prvních
90 dnů neschopnosti ke službě o jednu dvanáctinu
výměry dovolené a za každých dalších 30 dnů ne-
schopnosti ke službě o další jednu dvanáctinu vý-
měry dovolené, nevykonával-li službu v kalendářním
roce, za který se mu dovolená poskytuje, z důvodu
neschopnosti ke službě, s výjimkou neschopnosti
vzniklé v důsledku služebního úrazu nebo nemoci
z povolání a nařízené karantény vzniklé v souvislosti
s výkonem služby.

(2) Příslušníkovi se krátí dovolená za každých
zameškaných 30 dnů o jednu dvanáctinu výměry do-
volené, nevykonával-li službu v kalendářním roce, za
který se mu dovolená poskytuje, z důvodů

a) zařazení do zálohy pro přechodně nezařazené,
zálohy pro studující nebo zálohy neplacené,
s výjimkou zařazení do zálohy neplacené z dů-
vodu čerpání rodičovské dovolené poskytnuté
příslušníkovi v rozsahu, v němž je příslušnici
poskytována mateřská dovolená,

b) zproštění výkonu služby, jestliže mu nebyl do-
placen služební příjem, nebo

c) výkonu vazby.

(3) Doby uvedené v odstavcích 1 a 2 se počítají
na kalendářní dny a v kalendářním roce se sčítají.“.

18. V § 103 odst. 1 se slova „podporu v neza-
městnanosti anebo podporu při rekvalifikaci“ nahra-
zují slovy „není evidován v evidenci uchazečů o za-
městnání“.

19. V § 109 odst. 1 se částka „200 000 Kč“ na-
hrazuje částkou „400 000 Kč“ a částka „100 000 Kč“
se nahrazuje částkou „240 000 Kč“.

20. V § 112 odst. 2 se na konci textu věty první
doplňují slova „konané v době krizového stavu“.

21. V § 113 se za písmeno d) vkládá nové pís-
meno e), které zní:

„e) příplatek za službu ve svátek,“.
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Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písme-
na f) a g).

22. V § 113 písm. f) se slovo „a“ nahrazuje čár-
kou, na konci písmene g) se tečka nahrazuje slo-
vem „a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) služební příjem za službu přesčas.“.

23. V § 115 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Stupnici základních tarifů stanoví vláda na-
řízením.“.

Poznámka pod čarou č. 56 se zrušuje.

24. § 115a se zrušuje.

25. V § 119 se na konci textu věty druhé do-
plňují slova „služebním předpisem“.

26. Za § 119 se vkládá nový § 119a, který
včetně nadpisu zní:

„§ 119a

Příplatek za sportovní reprezentaci

Příslušník, který koná službu spojenou s vyko-
náváním sportovních činností, sportovní státní re-
prezentací nebo trenérsko-metodickou činností, má
nárok na příplatek za sportovní reprezentaci ve vý-
ši 5 000 Kč až 25 000 Kč měsíčně. Jeho výši v rámci
rozpětí stanoví ředitel bezpečnostního sboru služeb-
ním předpisem.“.

27. V § 120 odst. 3 se částka „3 000 Kč“ na-
hrazuje částkou „5 000 Kč“, částka „6 000 Kč“ se
nahrazuje částkou „10 000 Kč“ a částka „4 000 Kč“
se nahrazuje částkou „5 000 Kč“.

28. § 121 včetně nadpisu zní:

„§ 121

Náhradní volno a příplatek za službu ve svátek

(1) Příslušník má nárok na náhradní volno za
každou hodinu služby ve svátek. Neposkytne-li bez-
pečnostní sbor příslušníkovi náhradní volno v době
3 kalendářních měsíců po výkonu služby ve svátek,
má příslušník nárok na příplatek ve výši 25 % při-
znaného základního tarifu, osobního příplatku,
zvláštního příplatku a příplatku za vedení, který při-
padá na každou tuto hodinu služby bez služby ve
svátek v kalendářním měsíci, v němž službu koná.

(2) Za dobu čerpání náhradního volna se slu-
žební příjem nekrátí.“.

29. V § 125 odst. 1 větě první se slova „nad
150 hodin v kalendářním roce“ nahrazují slovy
„ ; to neplatí pro službu přesčas v rozsahu 150 hodin
v kalendářním roce konanou v době krizového
stavu“ a ve větě druhé se slovo „a“ nahrazuje čárkou
a za slova „zvláštního příplatku“ se vkládají slova
„a příplatku za vedení“.

30. § 132 včetně nadpisu zní:

„§ 132

Postup při poskytování služebního příjmu
za službu přesčas, příplatku za službu

ve svátek a odměny za služební pohotovost

Při poskytování služebního příjmu za službu
přesčas, příplatku za službu ve svátek a odměny za
služební pohotovost sčítá bezpečnostní sbor celko-
vou dobu výkonu služby přesčas, celkovou dobu
výkonu služby ve svátek a celkovou dobu služební
pohotovosti, kterou příslušník konal v kalendářním
měsíci.“.

31. Za § 135 se vkládá nový § 135a, který
včetně nadpisu zní:

„§ 135a

Náborový příspěvek

(1) Je-li to nezbytné pro zajištění obsazenosti
volných služebních míst, může ředitel bezpečnost-
ního sboru stanovit služebním předpisem, že přísluš-
níkům lze přiznat náborový příspěvek.

(2) Náborový příspěvek lze přiznat v rozsahu
30 000 Kč až 150 000 Kč. Konkrétní výši náboro-
vého příspěvku v bezpečnostním sboru stanoví ředi-
tel bezpečnostního sboru služebním předpisem.

(3) Služební funkcionář může příslušníkovi při-
znat náborový příspěvek, jestliže

a) ředitel bezpečnostního sboru stanoví, že pří-
slušníkům lze přiznat náborový příspěvek,

b) příslušníkovi uplynula zkušební doba,

c) služební poměr příslušníka trvá méně než 1 rok,

d) příslušníkovi nebyl v minulosti náborový pří-
spěvek přiznán, a

e) příslušník s přiznáním náborového příspěvku
souhlasí.

(4) Příslušník, kterému byl přiznán náborový

Sbírka zákonů č. 247 / 2017Strana 2712 Částka 89



příspěvek, je povinen setrvat ve služebním poměru
po dobu 6 let.

(5) Nesplní-li příslušník povinnost setrvat ve
služebním poměru po dobu uvedenou v odstavci 4,
je povinen vrátit část vyplaceného náborového pří-
spěvku, která se určí poměrně podle doby, po kterou
příslušník splnil povinnost setrvat ve služebním po-
měru. Povinnost vrátit část vyplaceného náborového
příspěvku vzniká příslušníkovi pouze tehdy, skončí-
-li jeho služební poměr propuštěním podle § 42
odst. 1 písm. a) až f), i) a m) nebo § 42 odst. 3
písm. c).

(6) Do doby setrvání příslušníka ve služebním
poměru podle odstavce 4 se nezapočítává doba
a) zproštění výkonu služby, jestliže příslušníkovi

nebyl doplacen rozdíl, o který byl jeho služební
příjem zkrácen,

b) zařazení do zálohy neplacené, s výjimkou za-
řazení do této zálohy z důvodů čerpání rodi-
čovské dovolené poskytnuté příslušníkovi v roz-
sahu, v němž je příslušnici poskytována mateř-
ská dovolená, nebo

c) neschopnosti ke službě trvající déle než 1 mě-
síc.“.

32. V § 149 odst. 1 písm. a) se slova „1 a 4“
nahrazují slovy „1, 4 a 5“.

33. V § 164 odst. 3 se slovo „trojnásobek“ na-
hrazuje slovem „dvanáctinásobek“.

34. V § 186 odst. 3 větě druhé se slova „musí
vyslechnout“ nahrazují slovem „vyslechne“ a na
konci textu věty druhé se doplňují slova „ ; služební
funkcionář výslech provést nemusí, není-li to ne-
zbytné k uplatnění práv příslušníka, o jehož kázeň-
ském přestupku nebo o jednání, které má znaky pře-
stupku, se vede řízení“.

35. V § 186 odst. 8 se slova „za porušení povin-
nosti vyplývající z omezení práv příslušníka, za jed-
nání, kterým příslušník porušil služební slib,“ zru-
šují.

36. V § 191 odst. 1 se za slovo „rozhodnutí“
vkládají slova „předsedy vlády,“.

37. V § 193 odstavec 1 zní:

„(1) Pravomocné rozhodnutí, o němž se účast-
ník nebo služební funkcionář domnívá, že je v roz-
poru s právními předpisy, přezkoumá příslušný mi-
nistr; pravomocné rozhodnutí služebního funkcio-
náře Bezpečnostní informační služby přezkoumá
vládou určený člen vlády a pravomocné rozhodnutí
služebního funkcionáře Generální inspekce bezpeč-
nostních sborů přezkoumá předseda vlády.“.

38. V § 209 se za text „§ 99 odst. 3“ vkládá text
„ , § 185“ a za text „§ 190 odst. 1“ se vkládá text
„ , § 191 odst. 1“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se použijí ustanovení § 42 odst. 4
a § 186 odst. 3 a 10 zákona č. 361/2003 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 27, které na-
bývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

v z. Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 19. července 2017,

kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zá-
kona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 494/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se mění
takto:

1. § 3a až 3c včetně nadpisu znějí:

„§ 3a

(1) Obec nebo obce, které nezřídily obecní po-
licii, mohou uzavřít s jinou obcí v témže vyšším
územním samosprávném celku (kraji), která obecní
policii zřídila, veřejnoprávní smlouvu, na jejímž zá-
kladě bude obecní policie této obce vykonávat úkoly
stanovené tímto nebo zvláštním zákonem na území
obce nebo obcí, které obecní policii nezřídily a jsou
smluvními stranami této smlouvy.

(2) Veřejnoprávní smlouva podle odstavce 1
vyžaduje ke svému uzavření nebo změně obsahu
souhlas krajského úřadu. O udělení souhlasu rozho-
duje krajský úřad v přenesené působnosti.

§ 3b

(1) K plnění úkolů podle § 2 nebo podle zvlášt-
ního zákona na území obce, kde je vyhlášen stav
nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu
(dále jen „krizový stav“)6) nebo kde je pořádána ve-
řejnosti přístupná sportovní, kulturní nebo obdobná
společenská akce, v souvislosti s níž lze předpokládat

účast většího počtu osob, je starosta obce, na jejímž
území je vyhlášen krizový stav nebo je společenská
akce pořádána, oprávněn uzavřít se starostou jiné
obce veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí strážníků.

(2) O uzavření veřejnoprávní smlouvy podle
odstavce 1 informuje starosta obce, na jejímž území
je vyhlášen krizový stav, hejtmana kraje, na jehož
území se obec nachází; v případě, že je na území obce
pořádána společenská akce, informuje starosta obce
o uzavření veřejnoprávní smlouvy krajský úřad
kraje, na jehož území se obec nachází.

§ 3c

Společné ustanovení k veřejnoprávním smlouvám

(1) Činnost strážníků, kteří na základě veřejno-
právní smlouvy podle § 3a nebo 3b plní úkoly na
území jiné obce, řídí starosta této obce, pokud se
starostové dotčených obcí nedohodnou jinak.

(2) Veřejnoprávní smlouva podle § 3a nebo 3b
obsahuje zejména

a) názvy obcí, které jsou smluvními stranami,

b) ustanovení zákona, podle kterého je uzavřena,
c) počet strážníků, kteří na základě této smlouvy

mají plnit úkoly na území jiné obce,

d) časový úsek, po který mají strážníci plnit úkoly
na území jiné obce,

e) způsob úhrady nákladů spojených s plněním
úkolů strážníky na území jiné obce a

f) vymezení konkrétních činností plněných stráž-
níky na území jiné obce.

(3) Obce, které jsou smluvními stranami veřej-
noprávní smlouvy, mohou rovněž stanovit pod-
mínky vzájemného vypořádání práv a povinností
vzniklých z případné odpovědnosti za škodu způso-
benou v souvislosti s plněním úkolů strážníky na
území jiné obce.

(4) Strážníci, kteří na základě veřejnoprávní
smlouvy podle § 3a nebo 3b plní úkoly na území
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jiné obce, prokazují oprávnění k plnění těchto úkolů
písemným pověřením vydaným starostou obce, na
jejímž území tyto úkoly plní.

(5) Písemné pověření obsahuje údaje uvedené
v odstavci 2 písm. a), b), d) a f) a zaniká skončením
platnosti veřejnoprávní smlouvy.“.

2. V § 4 odst. 1 písm. c) se číslo „21“ nahrazuje
číslem „18“.

3. § 4d a 4e včetně nadpisů znějí:

„§ 4d

Odborná způsobilost čekatele

(1) Odbornou způsobilost čekatele ověřuje
zkušební komise ministerstva formou zkoušky.
Zkušební komise ministerstva je složena z předsedy
a dalších členů. Členství ve zkušební komisi je pod-
míněno vysokoškolským vzděláním v oblastech za-
hrnutých do odborných předpokladů strážníka ově-
řovaných podle odstavce 4.

(2) Přihlášku ke zkoušce podává obec.

(3) Obec je povinna před zkouškou zabezpečit
školení čekatele ve vzdělávacím zařízení s akreditací
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro
přípravu k činnostem strážníka obecní policie. Obec
je dále povinna před zkouškou zabezpečit u čekatele
výcvik k používání donucovacích prostředků a reali-
zaci oprávnění podle tohoto nebo zvláštního zákona
(dále jen „výcvik“). Výcvik se provádí v zařízení po-
dle věty první nebo jej provede policie na základě
dohody mezi obcí a policií. Zařízení podle věty první
nebo policie vydá čekateli potvrzení o vykonání vý-
cviku, které je podmínkou, aby čekatel mohl složit
zkoušku z odborné způsobilosti. Náklady školení
a výcviku hradí obec.

(4) Zkouška se koná v jeden den a sestává ze
dvou samostatně vykonávaných a hodnocených částí

a) písemné, tvořené testem, kterou se ověřují zna-
losti právní úpravy v rozsahu potřebném pro
plnění úkolů obecní policie,

b) ústní, spočívající v pohovoru, kterou se ověřují
schopnosti aplikace teoretických znalostí.

(5) Čekatel úspěšně vykoná zkoušku splněním
podmínek obou částí zkoušky.

(6) Pokud čekatel neuspěje u zkoušky, zašle
ministerstvo protokol o zkoušce obci s vyznačením

těchto skutečností. Čekatel je oprávněn zkoušku,
u které neuspěl, dvakrát opakovat bez podání při-
hlášky. Termín opakování zkoušky určí ministerstvo
tak, aby se konala nejdříve měsíc a nejdéle tři měsíce
ode dne jejího konání nebo prvého opakování. Ter-
mín a místo konání opakované zkoušky sdělí minis-
terstvo obci nejméně 15 dnů předem.

(7) V případě, že čekatel ani při druhém opako-
vání zkoušky neuspěje, ministerstvo stanoví termín
další zkoušky nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode
dne konání poslední neúspěšné zkoušky.

§ 4e

Odborná způsobilost strážníka

(1) Odborná způsobilost strážníka před zku-
šební komisí ministerstva podle § 4d odst. 1 se ově-
řuje zkouškou třikrát. Přihlášku ke zkoušce podává
obec, a to nejpozději 3 měsíce před skončením plat-
nosti osvědčení. Ustanovení § 4d odst. 3 až 7 se po-
užije obdobně.

(2) Po vykonání čtyř zkoušek odborné způso-
bilosti je obec povinna vždy po 5 letech zabezpečit
školení a výcvik strážníka ve vzdělávacím zařízení
s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy pro přípravu k činnostem strážníka obecní
policie.

(3) Vzdělávací zařízení podle odstavce 2 vydá
strážníkovi potvrzení o vykonání školení a vý-
cviku.“.

4. Za § 4e se vkládají nové § 4f až 4h, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 4f

Osvědčení

(1) Osvědčení vydává ministerstvo strážníkovi
na dobu 5 let, pokud úspěšně vykonal zkoušku.

(2) Po úspěšném vykonání čtvrté zkoušky vydá
ministerstvo strážníkovi osvědčení na dobu neurči-
tou.

(3) Dojde-li ke změně osobních údajů strážníka
obsažených v osvědčení nebo navazuje-li na skon-
čený pracovní poměr strážníka ve lhůtě 3 měsíců
nový pracovní poměr strážníka k jiné obci, minister-
stvo vydá na žádost strážníka nové vyhotovení
osvědčení s uvedením těchto změn osobních údajů
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nebo změny názvu příslušné obce do 15 dnů ode dne
jejich oznámení.

§ 4g

Přezkoumání odborné způsobilosti strážníka

Ministerstvo vyzve strážníka k přezkoumání
odborné způsobilosti v době platnosti osvědčení
před zkušební komisí ministerstva, pokud z vlastní
činnosti nebo na základě podnětu obce dospěje k dů-
vodné pochybnosti o tom, že strážník je odborně
způsobilý. V případě, že strážník u zkoušky ne-
uspěje ani po jejím druhém opakování, ministerstvo
stanoví termín zkoušky nejdříve po uplynutí 12 mě-
síců ode dne konání poslední neúspěšné zkoušky.
Ustanovení § 4d odst. 6 a 7 se v tomto případě pou-
žijí obdobně.

§ 4h

Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) rozsah odborných předpokladů čekatele a stráž-

níka,

b) zkušební řád,
c) náležitosti přihlášky ke zkoušce,
d) rozsah výcviku čekatele a strážníka,
e) náležitosti protokolu o zkoušce a
f) náležitosti osvědčení.“.

5. V § 5 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Ministerstvo dále odejme osvědčení stráž-

níkovi, pokud se strážník bez omluvy nedostaví na
výzvu ministerstva k přezkoumání odborné způso-
bilosti podle § 4g.

(3) Osvědčení zaniká
a) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o pozbytí

státního občanství České republiky nebo dnem
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení
svéprávnosti,

b) uplynutím doby uvedené v § 4f odst. 1,

c) skončením pracovního poměru strážníka; to ne-
platí, pokud do 3 měsíců vznikne nový pracovní
poměr strážníka,

d) dnem, kdy neuspěje u zkoušky ani po jejím
druhém opakování podle § 4d odst. 7 nebo
§ 4g, nebo

e) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí
osvědčení.“.

6. V § 5a odstavec 3 zní:

„(3) Obec je dále oprávněna převést strážníka
k výkonu práce čekatele nebo jiného zaměstnance
obce, pokud neuspěje

a) při výcviku podle § 4d odst. 3 nebo při druhém
opakování zkoušky podle § 4d odst. 7, a to do
doby úspěšného vykonání výcviku nebo
zkoušky, nebo

b) při druhém opakování zkoušky podle § 4g, a to
do doby úspěšného vykonání zkoušky.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Strážníkovi, který je v pracovním poměru
k obci, ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona pět-
krát úspěšně absolvoval zkoušku z odborné způso-
bilosti před zkušební komisí ministerstva a je držite-
lem platného osvědčení, vydá ministerstvo při další
zkoušce osvědčení na dobu neurčitou.

2. Obdobné zařízení obecní policie podle § 4d
odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, může zabezpečovat školení a výcvik čekatele
nebo strážníka po dobu dvou let od nabytí účinnosti
tohoto zákona. Nezíská-li do té doby akreditaci Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy pro pří-
pravu k činnostem strážníka obecní policie, nepova-
žuje se jím provedené školení a výcvik za školení
a výcvik podle tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

v z. Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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249

ZÁKON

ze dne 30. července 2017,

kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Změna zákona o registru smluv

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmín-
kách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. c) se za slova „trestných
činů“ vkládají slova „nebo činnosti Správy státních
hmotných rezerv při pořizování a hospodaření se
státními hmotnými rezervami“.

2. V § 3 odst. 2 písm. e) se za slova „v § 2
odst. 1 písm. e), k), l)“ vkládá text „ , m)“.

3. V § 3 odst. 2 se na konci písmene l) tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až r),
která znějí:

„m) smlouvu uzavřenou veřejnou vysokou školou
v rámci doplňkové činnosti nebo veřejnou vý-
zkumnou institucí v rámci jiné činnosti v oblasti
výzkumu, vývoje a inovací,

n) smlouvu, jejímž předmětem je nakládání s vý-
bušninou nebo zařízením či objektem určeným
k její výrobě nebo skladování,

o) smlouvu, týkající se výroby nebo užití pořadu,
včetně smlouvy o nabytí práv k užití pořadu,
jejíž alespoň jednou smluvní stranou je Česká
televize nebo Český rozhlas,

p) smlouvu chráněnou bankovním tajemstvím; to
neplatí, jde-li o smlouvu mezi bankou a osobou
uvedenou v § 2 odst. 1, která se týká používání
veřejných prostředků,

q) kolektivní smlouvu,

r) smlouvu uzavřenou právnickou osobou uvede-
nou v § 2 odst. 1 písm. k) nebo n), která byla
založena za účelem uspokojování potřeb mají-
cích průmyslovou nebo obchodní povahu nebo
za účelem výzkumu, vývoje nebo zkušebnictví,
pokud tato smlouva byla uzavřena v běžném
obchodním styku v rozsahu předmětu činnosti
nebo podnikání uvedené právnické osoby za-
psaného ve veřejném rejstříku. To neplatí, jde-
-li o smlouvu uzavřenou s osobou uvedenou
v § 2 odst. 1, která nebyla založena za účelem
uspokojování potřeb majících průmyslovou
nebo obchodní povahu nebo za účelem vý-
zkumu, vývoje nebo zkušebnictví.“.

4. V § 5 odst. 6 se za slova „v § 2 odst. 1
písm. e), k), l)“ vkládá text „ , m)“.

5. V § 6 odst. 2 se za slova „která byla uza-
vřena“ vkládají slova „v krajní nouzi nebo“.

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

„(3) Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím
registru smluv dále nabývá účinnosti smlouva, jejímž
předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické pro-
středky.“.

7. V § 7 odst. 1 se slova „která nabývá účinnosti
nejdříve dnem uveřejnění“ nahrazují slovy „na niž se
vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím regis-
tru smluv“.

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

„(3) Odstavec 1 se dále nepoužije, pokud ne-
byla prostřednictvím registru smluv uveřejněna
smlouva, o níž je právnická osoba uvedená v § 2
odst. 1 písm. k) nebo n) v dobré víře, že splňuje
podmínky podle § 3 odst. 2 písm. r). Dozví-li se
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právnická osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. k)
nebo n) o tom, že neuveřejnění smlouvy podle věty
první není v souladu s tímto zákonem, a není-li
smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv
do 30 dnů, platí, že je zrušena od počátku.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

9. V § 8 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „nebo jiným způsobem umožňujícím uveřej-
nění smlouvy prostřednictvím registru smluv“.

10. V § 8 odst. 5 se na konci písmene c) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se vztahuje na smlouvy, které nabývají účin-
nosti nezávisle na uveřejnění v registru smluv, uza-
vřené nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

v z. Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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250

ZÁKON

ze dne 19. července 2017

o elektronické identifikaci

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie upravující elektro-
nickou identifikaci1)

a) využití elektronické identifikace,
b) působnost Ministerstva vnitra (dále jen „minis-

terstvo“) a Správy základních registrů na úseku
elektronické identifikace a

c) přestupky na úseku elektronické identifikace.

§ 2

Prokázání totožnosti s využitím
elektronické identifikace

Vyžaduje-li právní předpis nebo výkon působ-
nosti prokázání totožnosti, lze umožnit prokázání
totožnosti s využitím elektronické identifikace pou-
ze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektro-
nické identifikace (dále jen „kvalifikovaný systém“).

§ 3

Kvalifikovaný systém

(1) Kvalifikovaným systémem je systém elek-
tronické identifikace,

a) který spravuje kvalifikovaný správce systému
elektronické identifikace (dále jen „kvalifiko-
vaný správce“),

b) který splňuje technické specifikace, normy a po-
stupy alespoň pro jednu z úrovní záruky stano-

vených přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie upravujícím minimální technické spe-
cifikace, normy a postupy pro úrovně záruky
prostředků pro elektronickou identifikaci2)
(dále jen „příslušný předpis Evropské unie“),

c) který umožňuje poskytnutí služby národního
bodu pro identifikaci a autentizaci (dále jen „ná-
rodní bod“),

d) v jehož rámci jsou osobní identifikační údaje
jedinečně identifikující osobu v okamžiku vy-
dání prostředku pro elektronickou identifikaci
spojeny s danou osobou v souladu s technic-
kými specifikacemi, normami a postupy pro
příslušnou úroveň záruky stanovenými přísluš-
ným předpisem Evropské unie a

e) v jehož rámci je vydáván a používán pouze pro-
středek pro elektronickou identifikaci, který je
spojen s osobou, kterou identifikuje, v souladu
s technickými specifikacemi, normami a postupy
pro příslušnou úroveň záruky stanovenými pří-
slušným předpisem Evropské unie.

(2) Kvalifikovaným systémem je dále systém
elektronické identifikace oznámený podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
elektronickou identifikaci1), v jehož rámci je vydá-
ván a používán pouze prostředek pro elektronickou
identifikaci s úrovní záruky alespoň značnou.

§ 4

Kvalifikovaný správce

Kvalifikovaným správcem může být pouze
a) státní orgán, nebo

b) osoba, které byla udělena akreditace pro správu
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kvalifikovaného systému (dále jen „akredito-
vaná osoba“).

Akreditace

§ 5

(1) Ministerstvo rozhodne o udělení akreditace
pro správu kvalifikovaného systému (dále jen „akre-
ditace“) na základě písemné žádosti.

(2) Podmínkou pro udělení akreditace je

a) skutečnost, že žadatelem o akreditaci vydávaný
prostředek pro elektronickou identifikaci a ža-
datelem o akreditaci spravovaný systém elektro-
nické identifikace splňují technické specifikace,
normy a postupy stanovené příslušným předpi-
sem Evropské unie,

b) bezúhonnost žadatele o akreditaci,

c) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
při správě kvalifikovaného systému,

d) zpracování plánu ukončení činnosti,

e) skutečnost, že systém elektronické identifikace
žadatele o akreditaci umožňuje poskytnutí
služby národního bodu, a

f) skutečnost, že žadatel o akreditaci je způsobilý
pro správu kvalifikovaného systému z hlediska
veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování
práv třetích osob.

(3) Žadatel o akreditaci k žádosti o akreditaci
přikládá

a) smlouvu o uzavření pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou při správě kvalifikovaného
systému,

b) doklad o bezúhonnosti, neprokazuje-li se bez-
úhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů,

c) potvrzení, že žadatelem o akreditaci vydávaný
prostředek pro elektronickou identifikaci a ža-
datelem o akreditaci spravovaný systém elektro-
nické identifikace splňují technické specifikace,
normy a postupy stanovené příslušným předpi-
sem Evropské unie, a

d) plán ukončení činnosti.

(4) Ministerstvo si vyžádá vyjádření správce ná-
rodního bodu, zda systém elektronické identifikace
žadatele o akreditaci umožňuje poskytnutí služby
národního bodu.

(5) Ministerstvo je oprávněno při zjišťování

skutečnosti podle odstavce 2 písm. f) požádat o in-
formace Policii České republiky, zpravodajskou
službu nebo jiný orgán.

(6) Ministerstvo rozhodne o žádosti o udělení
akreditace do 3 měsíců ode dne jejího podání. Spl-
ňuje-li žadatel o akreditaci podmínky pro udělení
akreditace, ministerstvo udělí akreditaci. V opačném
případě ministerstvo žádost zamítne.

(7) Akreditovaná osoba je povinna bez zbyteč-
ného odkladu písemně oznámit ministerstvu, že
přestala splňovat některou z podmínek pro udělení
akreditace.

§ 6

(1) Ministerstvo rozhodne o změně akreditace
na základě písemné žádosti akreditované osoby
o rozšíření správy kvalifikovaného systému o vydá-
vání a používání dalšího prostředku pro elektronic-
kou identifikaci.

(2) Akreditovaná osoba je povinna v žádosti
podle odstavce 1 doložit splnění podmínky podle
§ 5 odst. 2 písm. a) ve vztahu k dalšímu prostředku
pro elektronickou identifikaci.

(3) Ministerstvo rozhodne o žádosti podle od-
stavce 1 do 3 měsíců ode dne jejího podání. Splňuje-
-li akreditovaná osoba ve vztahu k dalšímu pro-
středku pro elektronickou identifikaci podmínku
podle § 5 odst. 2 písm. a), ministerstvo změní akre-
ditaci. V opačném případě ministerstvo žádost za-
mítne.

§ 7

(1) Přestane-li akreditovaná osoba splňovat ně-
kterou z podmínek pro udělení akreditace, minister-
stvo ji písemně upozorní na možnost odnětí akredi-
tace a zároveň ji vyzve, aby bez zbytečného odkladu
zjednala nápravu. Nezjedná-li akreditovaná osoba
ani na základě upozornění ministerstva nápravu, mi-
nisterstvo jí akreditaci odejme.

(2) Ministerstvo odejme akreditaci, jestliže o to
akreditovaná osoba písemně požádala.

§ 8

Akreditace zaniká smrtí nebo zánikem akredi-
tované osoby.
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§ 9

Pojištění odpovědnosti za škodu

(1) Žadatel o akreditaci musí být pojištěn pro
případ odpovědnosti za škodu způsobenou při
správě kvalifikovaného systému tak, aby výše pojist-
né částky byla úměrná možným škodám, které lze
v rozumné míře předpokládat.

(2) Akreditovaná osoba je povinna nahradit
škodu způsobenou při správě kvalifikovaného systé-
mu bez ohledu na sjednaný limit pojistného plnění.

§ 10

Bezúhonnost

(1) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona
považuje osoba, která nebyla pravomocně odsou-
zena pro

a) úmyslný trestný čin, nebo

b) trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných
z nedbalosti.

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona
považuje též osoba, na kterou se hledí, jako by ne-
byla odsouzena.

(3) Bezúhonnost fyzických osob se prokazuje

a) výpisem z evidence Rejstříku trestů,

b) výpisem z evidence Rejstříku trestů s přílohou
obsahující informace, které jsou zapsané v evi-
denci trestů členského státu Evropské unie, je-
hož je osoba státním příslušníkem, nebo člen-
ského státu Evropské unie posledního pobytu,
je-li osoba státním příslušníkem jiného člen-
ského státu Evropské unie nebo měla-li nebo
má bydliště v jiném členském státě Evropské
unie,

c) výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným
dokladem vydaným státem, jehož je osoba stát-
ním příslušníkem, nebo nevydává-li tento stát
výpis z evidence trestů nebo rovnocenný do-
klad, čestným prohlášením o bezúhonnosti uči-
něným před notářem nebo jiným příslušným
orgánem státu, jehož je osoba státním příslušní-
kem,

d) výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným
dokladem vydaným státem posledního pobytu,
trvajícího déle než 3 měsíce ve 2 po sobě ná-
sledujících letech, nebo nevydává-li tento stát
výpis z evidence trestů nebo rovnocenný do-

klad, čestným prohlášením o bezúhonnosti uči-
něným před notářem nebo jiným příslušným
orgánem státu pobytu.

(4) Bezúhonnost právnických osob se proka-
zuje

a) výpisem z evidence Rejstříku trestů,
b) výpisem z evidence Rejstříku trestů s přílohou

obsahující informace, které jsou zapsané v evi-
denci trestů členského státu Evropské unie, na
jehož území má osoba sídlo, má-li sídlo v jiném
členském státě Evropské unie,

c) výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným
dokladem vydaným státem, na jehož území
má osoba sídlo, nebo nevydává-li tento stát vý-
pis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad,
čestným prohlášením o bezúhonnosti učiněným
před notářem nebo jiným příslušným orgánem
státu, na jehož území má osoba sídlo,

d) výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným
dokladem vydaným státem, na jehož území
osoba v posledních 2 po sobě následujících le-
tech podnikala, nebo nevydává-li tento stát vý-
pis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad,
čestným prohlášením o bezúhonnosti učiněným
před notářem nebo jiným příslušným orgánem
státu, na jehož území osoba podnikala.

(5) Doklad o bezúhonnosti podle odstavce 3
písm. b) až d) a odstavce 4 písm. b) až d) nesmí
být starší 3 měsíců.

(6) Ministerstvo si vyžádá výpis z evidence Rej-
stříku trestů za účelem zjištění bezúhonnosti podle
zákona o Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu
z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rej-
stříku trestů se předává v elektronické podobě, a to
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Posuzování prostředku pro elektronickou
identifikaci a systému elektronické identifikace

§ 11

(1) Prostředek pro elektronickou identifikaci
a systém elektronické identifikace posuzuje osoba,
která k tomu byla pověřena ministerstvem (dále jen
„pověřená osoba“).

(2) Ministerstvo pověří posuzováním pro-
středku pro elektronickou identifikaci a systému
elektronické identifikace na základě žádosti osobu
pověřenou k provádění atestací podle zákona o infor-

Sbírka zákonů č. 250 / 2017Částka 89 Strana 2721



mačních systémech veřejné správy. Pověření k posu-
zování prostředku pro elektronickou identifikaci
a systému elektronické identifikace (dále jen „pově-
ření“) nelze převést na jinou osobu.

§ 12

(1) Přestane-li pověřená osoba plnit povinnosti
stanovené tímto zákonem, ministerstvo ji písemně
upozorní na možnost odnětí pověření a zároveň ji
vyzve, aby bez zbytečného odkladu zjednala ná-
pravu. Nezjedná-li pověřená osoba ani na základě
upozornění ministerstva nápravu, ministerstvo jí po-
věření odejme.

(2) Ministerstvo odejme pověření, jestliže o to
pověřená osoba písemně požádala.

(3) Pověření zaniká, jestliže pověřená osoba
pozbyla pověření k provádění atestací podle zákona
o informačních systémech veřejné správy.

§ 13

(1) Pověřená osoba posuzuje, zda prostředek
pro elektronickou identifikaci a systém elektronické
identifikace splňuje technické specifikace, normy
a postupy stanovené příslušným předpisem Evrop-
ské unie. Ustanovení § 6d odst. 3 a § 6e zákona o in-
formačních systémech veřejné správy se při posuzo-
vání prostředku pro elektronickou identifikaci a sys-
tému elektronické identifikace použijí obdobně.

(2) Splňuje-li prostředek pro elektronickou
identifikaci a systém elektronické identifikace tech-
nické specifikace, normy a postupy stanovené pří-
slušným předpisem Evropské unie, pověřená osoba
písemně potvrdí tuto skutečnost žadateli o posouzení
do 3 měsíců ode dne podání žádosti o posouzení.

(3) Potvrzení podle odstavce 2 obsahuje stano-
venou úroveň záruky prostředku pro elektronickou
identifikaci podle příslušného předpisu Evropské
unie.

(4) Nesplňuje-li prostředek pro elektronickou
identifikaci a systém elektronické identifikace tech-
nické specifikace, normy a postupy stanovené pří-
slušným předpisem Evropské unie, pověřená osoba
písemně vyrozumí o této skutečnosti žadatele o po-
souzení do 3 měsíců ode dne podání žádosti o posou-
zení a sdělí mu důvody nesplnění požadavků.

§ 14

Není-li posuzováním prostředku pro elektro-
nickou identifikaci a systému elektronické identifi-
kace pověřena žádná osoba, posuzuje prostředek
pro elektronickou identifikaci a systém elektronické
identifikace ministerstvo. Ustanovení § 13 se na po-
suzování prostředku pro elektronickou identifikaci
a systému elektronické identifikace ministerstvem
použije obdobně.

§ 15

Plán ukončení činnosti

Státní orgán nebo žadatel o akreditaci v plánu
ukončení činnosti uvede postupy při ukončení vy-
dávání a používání prostředků pro elektronickou
identifikaci a poskytnutí služby autentizace, včetně
způsobu, jakým jsou správce národního bodu a drži-
telé prostředků pro elektronickou identifikaci (dále
jen „držitel“) informováni o ukončení činnosti kva-
lifikovaného správce.

§ 16

Povinnosti kvalifikovaného správce

(1) Kvalifikovaný správce

a) zajistí dostupnost jím spravovaného kvalifiko-
vaného systému pro spoléhající se stranu způ-
sobem umožňujícím dálkový přístup prostřed-
nictvím národního bodu a pro národní bod
způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) vede evidenci jím vydaných prostředků pro
elektronickou identifikaci,

c) před prvním použitím prostředku pro elektro-
nickou identifikaci v rámci kvalifikovaného sys-
tému ověří totožnost držitele prostřednictvím
národního bodu,

d) zapíše identifikátor jím vydaného prostředku
pro elektronickou identifikaci a úroveň záruky
tohoto prostředku do národního bodu,

e) aktualizuje údaje v evidenci vydaných pro-
středků pro elektronickou identifikaci na zá-
kladě upozornění správce národního bodu na
změny údajů,

f) po ukončení své činnosti předá evidenci vyda-
ných prostředků pro elektronickou identifikaci
ministerstvu,

g) bez zbytečného odkladu zneplatní prostředek
pro elektronickou identifikaci držitele, o kterém
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se prokazatelně dozvěděl, že zemřel, nebo byl
prohlášen za mrtvého,

h) bez zbytečného odkladu zneplatní prostředek
pro elektronickou identifikaci na základě žá-
dosti držitele, nebo na základě ohlášení držitele
o zneužití nebo hrozícím nebezpečí zneužití
prostředku pro elektronickou identifikaci,

i) při ukončení své činnosti zneplatní jím vydané
prostředky pro elektronickou identifikaci,

j) oznámí správci národního bodu zneplatnění
prostředku pro elektronickou identifikaci podle
písmen g) až i),

k) vede a aktualizuje plán ukončení činnosti a

l) při ukončení své činnosti postupuje podle plánu
ukončení činnosti.

(2) Kvalifikovaný správce zajistí, aby řídící čin-
nosti při správě kvalifikovaného systému vykonávaly
fyzické osoby, které získaly vysokoškolské vzdělání
v rámci akreditovaného bakalářského nebo magister-
ského studijního programu a mají praxi v oblasti in-
formačních technologií v délce nejméně 3 let, nebo
fyzické osoby, které získaly středoškolské vzdělání
a mají praxi v oblasti informačních technologií v délce
nejméně 5 let.

(3) Kvalifikovaný správce zajistí, aby fyzické
osoby, které vykonávají řídící činnosti při správě
kvalifikovaného systému, a fyzické osoby, které ově-
řují totožnost držitele, byly bezúhonné.

§ 17

Povinnosti držitele

Držitel

a) ověří správnost údajů zapsaných v prostředku
pro elektronickou identifikaci při převzetí to-
hoto prostředku,

b) zachází s prostředkem pro elektronickou iden-
tifikaci s náležitou péčí tak, aby minimalizoval
možnost jeho zneužití,

c) bez zbytečného odkladu ohlásí kvalifikova-
nému správci zneužití nebo hrozící nebezpečí

zneužití prostředku pro elektronickou identifi-
kaci.

§ 18

Povinnosti kvalifikovaného poskytovatele

(1) Ten, kdo umožňuje prokázání totožnosti,
které vyžaduje právní předpis nebo výkon působ-
nosti, s využitím elektronické identifikace (dále jen
„kvalifikovaný poskytovatel“), vyrozumí o této sku-
tečnosti správce národního bodu, a to bez zbyteč-
ného odkladu poté, co nastala. Kvalifikovaný posky-
tovatel ve vyrozumění uvede on-line službu nebo
jinou činnost, při nichž prokázání totožnosti s využi-
tím elektronické identifikace umožňuje, a úroveň zá-
ruky prostředku pro elektronickou identifikaci, kte-
rou při prokázání totožnosti s využitím elektronické
identifikace požaduje.

(2) Ten, kdo přestal umožňovat prokázání to-
tožnosti způsobem podle odstavce 1, vyrozumí
o této skutečnosti bez zbytečného odkladu správce
národního bodu.

(3) Vyrozumění podle odstavce 1 nebo 2 se činí
prostřednictvím elektronické aplikace spravované
správcem národního bodu.

§ 19

Působnost na úseku elektronické identifikace

(1) Ministerstvo

a) plní úkoly podle čl. 9 a 10 přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího elektro-
nickou identifikaci1),

b) plní úkoly jednotného kontaktního místa podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího procesní opatření pro spolupráci
mezi členskými státy v oblasti elektronické
identifikace3),

c) kontroluje kvalifikované správce, kvalifikované
poskytovatele a pověřené osoby,

d) vede evidenci udělených akreditací a jejich změn
a zveřejňuje ji na svých internetových strán-
kách a
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e) uchovává údaje vedené v evidenci vydaných
prostředků pro elektronickou identifikaci kvali-
fikovaného správce, který ukončil činnost, a tyto
údaje zpřístupní tomu, kdo osvědčí právní zá-
jem na jejich zpřístupnění, nebo stanoví-li to
zákon.

(2) Správa základních registrů

a) se vyjadřuje, zda systém elektronické identifi-
kace žadatele o akreditaci umožňuje poskytnutí
služby národního bodu,

b) na základě vyrozumění kvalifikovaného posky-
tovatele umožní poskytnutí služby národního
bodu a

c) upozorňuje kvalifikovaného správce na změny
údajů v evidenci vydaných prostředků pro elek-
tronickou identifikaci.

Národní bod

§ 20

(1) Národní bod je informační systém veřejné
správy podporující proces elektronické identifikace
a autentizace prostřednictvím kvalifikovaného systé-
mu.

(2) Správcem národního bodu je Správa základ-
ních registrů.

(3) Samostatná součást národního bodu plní
úlohu uzlu podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího rámec interoperability4).

(4) Správce národního bodu zajistí, aby národní
bod splňoval požadavky stanovené přímo použitel-
ným předpisem Evropské unie upravujícím rámec
interoperability4).

§ 21

(1) V národním bodu se vede

a) identifikátor prostředku pro elektronickou
identifikaci a údaj o úrovni záruky tohoto pro-
středku,

b) agendový identifikátor držitele pro agendu au-
tentizace,

c) identifikátor držitele v rámci kvalifikovaného
systému a

d) identifikátor držitele v rámci on-line služby
nebo jiné činnosti splňující požadavky stano-
vené přímo použitelným předpisem Evropské
unie upravujícím rámec interoperability4).

(2) V národním bodu se jako provozní údaj
vede alespoň
a) datum prvotního zápisu údaje do národního

bodu,

b) datum poslední změny údaje vedeného v národ-
ním bodu a

c) záznam o využití údaje z národního bodu.

(3) V národním bodu se dále mohou vést údaje,
které poskytne držitel.

(4) Údaje podle odstavce 1 písm. b) až d) a od-
stavce 2 zapisuje do národního bodu správce národ-
ního bodu. Údaje podle odstavce 3 zapisuje do ná-
rodního bodu držitel.

(5) Údaje podle odstavců 1 a 2 se v národním
bodu uchovávají po dobu 15 let od skončení plat-
nosti prostředku pro elektronickou identifikaci.
Údaje podle odstavce 3 se v národním bodu uchová-
vají po dobu platnosti prostředku pro elektronickou
identifikaci, nevymaže-li je dříve držitel.

(6) Údaje, které se vedou v uzlu podle čl. 9
odst. 3 přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího rámec interoperability4), se uchovávají
po dobu 15 let od jejich prvotního zápisu.

§ 22

Evidence vydaných prostředků
pro elektronickou identifikaci

(1) V evidenci vydaných prostředků pro elek-
tronickou identifikaci se vede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení držitele,
b) adresa místa trvalého pobytu držitele, popří-

padě adresa místa bydliště mimo území České
republiky, pokud držitel nemá trvalý pobyt na
území České republiky,

c) datum narození držitele,
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elektronické transakce na vnitřním trhu.



d) identifikátor prostředku pro elektronickou
identifikaci,

e) identifikátor držitele v rámci kvalifikovaného
systému,

f) údaj o způsobu ověření totožnosti žadatele
o vydání prostředku pro elektronickou identifi-
kaci, a byla-li totožnost ověřena průkazem to-
tožnosti, rovněž číslo a druh průkazu totož-
nosti,

g) datum a čas vydání prostředku pro elektronic-
kou identifikaci a datum a čas jeho zneplatnění,

h) doba platnosti prostředku pro elektronickou
identifikaci a

i) datum a čas přijetí žádosti o zneplatnění pro-
středku pro elektronickou identifikaci nebo
oznámení držitele o zneužití nebo hrozícím ne-
bezpečí zneužití prostředku pro elektronickou
identifikaci.

(2) Údaje podle odstavce 1 se v evidenci vyda-
ných prostředků pro elektronickou identifikaci
uchovávají po dobu 15 let od skončení platnosti pro-
středku pro elektronickou identifikaci.

(3) Kvalifikovaný správce zpřístupní údaje po-
dle odstavce 1 tomu, kdo osvědčí právní zájem na
jejich zpřístupnění, nebo stanoví-li to zákon.

§ 23

Seznam kvalifikovaných správců
a kvalifikovaných poskytovatelů

(1) Správa základních registrů vede seznam
kvalifikovaných správců usazených v České repu-
blice spolu s jimi vydanými prostředky pro elektro-
nickou identifikaci a seznam kvalifikovaných posky-
tovatelů usazených v České republice spolu s on-line
službami nebo jinými činnostmi, při nichž umožňují
prokázání totožnosti s využitím elektronické identi-
fikace.

(2) Správa základních registrů zveřejňuje se-
znam podle odstavce 1 na svých internetových strán-
kách.

§ 24

Využívání údajů z informačních systémů veřejné
správy na úseku elektronické identifikace

(1) Správa základních registrů využívá při vý-

konu působnosti podle tohoto zákona ze základního
registru obyvatel údaje v rozsahu

a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u fyzické osoby,
která se narodila v cizině, datum, místo a stát,
kde se narodila,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, datum úmrtí, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vy-
dáno rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden
jako den smrti nebo den, který fyzická osoba
nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí a

f) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství.

(2) Správa základních registrů využívá při vý-
konu působnosti podle tohoto zákona z informač-
ního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení,

b) datum, místo a okres narození; u občana, který
se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se
narodil,

c) pohlaví,

d) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

e) adresa místa trvalého pobytu, případně též ad-
resa, na kterou mají být doručovány písemnosti
podle jiného právního předpisu, a

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, datum úmrtí, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vy-
dáno rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden
jako den smrti nebo den, který fyzická osoba
nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.

(3) Správa základních registrů využívá při vý-
konu působnosti podle tohoto zákona z informač-
ního systému cizinců údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum narození,

c) druh a adresa místa pobytu a
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d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, datum úmrtí, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vy-
dáno rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden
jako den smrti nebo den, který fyzická osoba
nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.

(4) Správa základních registrů využívá při vý-
konu působnosti podle tohoto zákona ze základního
registru agend, orgánů veřejné moci, soukromopráv-
ních uživatelů údajů a některých práv a povinností
údaje v rozsahu

a) název orgánu veřejné moci, který údaje o roz-
hodnutích nebo jiných úkonech orgánů veřejné
moci, včetně veřejnoprávních smluv a opatření
obecné povahy (dále jen „rozhodnutí“) vydal,
a identifikátor tohoto orgánu veřejné moci,

b) číslo a název právního předpisu a označení jeho
ustanovení, podle kterého bylo rozhodnutí vy-
dáno,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa
pobytu, datum narození fyzické osoby ve formě
referenční vazby na referenční údaj v základním
registru obyvatel nebo obchodní firma nebo ná-
zev, adresa sídla právnické osoby ve formě re-
ferenční vazby na referenční údaj v základním
registru právnických osob, podnikajících fyzic-
kých osob a orgánů veřejné moci, kterým právo
nebo povinnost vznikly,

d) název a kód agendy, při jejímž výkonu bylo
rozhodnutí vydáno,

e) vymezení práva nebo povinnosti subjektů podle
písmene c), kterých se rozhodnutí týká,

f) údaj, který je rozhodnutím přidělen orgánem
veřejné moci, který rozhodnutí vydal, na zá-
kladě zaevidování rozhodnutí v evidenci doku-
mentů, a

g) datum nabytí právní moci, vykonatelnosti nebo
jiných právních účinků rozhodnutí.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z in-
formačního systému evidence obyvatel a informač-
ního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.

(6) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrét-

ním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu.

Přestupky na úseku elektronické identifikace

§ 25

(1) Akreditovaná osoba se dopustí přestupku
tím, že

a) nezajistí dostupnost jí spravovaného kvalifiko-
vaného systému podle § 16 odst. 1 písm. a),

b) nevede evidenci jí vydaných prostředků pro
elektronickou identifikaci podle § 16 odst. 1
písm. b),

c) neověří totožnost držitele prostřednictvím ná-
rodního bodu podle § 16 odst. 1 písm. c),

d) nezapíše identifikátor vydaného prostředku pro
elektronickou identifikaci a úroveň záruky to-
hoto prostředku do národního bodu podle § 16
odst. 1 písm. d),

e) neaktualizuje údaje v evidenci vydaných pro-
středků pro elektronickou identifikaci podle
§ 16 odst. 1 písm. e),

f) nepředá ministerstvu evidenci vydaných pro-
středků pro elektronickou identifikaci podle
§ 16 odst. 1 písm. f),

g) nezneplatní prostředek pro elektronickou iden-
tifikaci podle § 16 odst. 1 písm. g) až i),

h) neoznámí zneplatnění prostředku pro elektro-
nickou identifikaci podle § 16 odst. 1 písm. j),

i) v rozporu s § 16 odst. 1 písm. k) nevede nebo
neaktualizuje plán ukončení činnosti,

j) nepostupuje podle plánu ukončení činnosti po-
dle § 16 odst. 1 písm. l),

k) nezajistí, aby řídící činnosti při správě kvalifiko-
vaného systému vykonávaly fyzické osoby spl-
ňující předpoklady podle § 16 odst. 2, nebo

l) v rozporu s § 16 odst. 3 nezajistí, aby řídící
činnosti při správě kvalifikovaného systému
a ověření totožnosti prováděly bezúhonné fy-
zické osoby.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. k) nebo l), nebo

b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. a) až j).
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§ 26

Přestupky podle tohoto zákona projednává mi-
nisterstvo.

§ 27

Přechodná ustanovení

(1) Ten, kdo umožňoval prokázání totožnosti,
které vyžaduje právní předpis nebo výkon působ-
nosti, s využitím elektronické identifikace přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a umožňuje
toto prokázání totožnosti i ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, vyrozumí o této skutečnosti správce
národního bodu do 6 měsíců ode dne nabytí účin-

nosti tohoto zákona. Ustanovení § 18 odst. 3 se po-
užije obdobně.

(2) Po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona lze umožnit prokázání totožnosti, které
vyžaduje právní předpis nebo výkon působnosti,
s využitím elektronické identifikace, při kterém se
nepoužije kvalifikovaný systém.

§ 28

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2018.

v z. Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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251

ZÁKON

ze dne 19. července 2017,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zpravodajských službách

Čl. I

V § 11 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravo-
dajských službách České republiky, ve znění zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 204/2015 Sb. a zákona č. 219/2015 Sb., se za slova
„České republiky8),“ vkládají slova „národním bodu
pro identifikaci a autentizaci9) kromě údajů poskyt-
nutých národnímu bodu pro identifikaci a autentizaci
držitelem prostředku pro elektronickou identifi-
kaci,“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

„9) Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o občanských průkazech

Čl. II

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průka-
zech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona
č. 559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb., zákona
č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona
č. 195/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Pro účely elektronické identifikace se za
vydavatele občanského průkazu uvedeného v § 2
odst. 2 písm. a) považuje ministerstvo.“.

2. V § 17 odst. 2 se na konci textu písmene r)
doplňují slova „podle § 8a a datum a čas zablokování
funkce autentizace podle § 16 odst. 9“.

3. V § 17a se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Správa základních registrů je pro minister-
stvo zpracovatelem údaje v evidenci občanských
průkazů v rozsahu datum a čas zablokování funkce
autentizace podle § 16 odst. 9.“.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako od-
stavce 6 až 8.

4. V § 17a odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje čís-
lem „7“.

5. V § 17b odst. 1 úvodní části ustanovení se
slovo „referenční“ zrušuje.

6. Nadpis části sedmé zní: „VYUŽÍVÁNÍ
ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VE-
ŘEJNÉ SPRÁVY“.

7. § 18c se včetně nadpisu zrušuje.

8. V § 18d se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Správa základních registrů využívá při vý-
konu působnosti podle tohoto zákona z informač-
ního systému evidence občanských průkazů údaje
v rozsahu podle § 17 odst. 2 písm. a), c) až m), o),
p), r), s), u), v), x) a z).“.

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

9. V § 18d odst. 5 se slova „a 2“ nahrazují slovy
„až 3“.
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ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o informačních systémech
veřejné správy

Čl. III

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systé-
mech veřejné správy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 301/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona
č. 104/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 195/2017 Sb. a zákona č. 205/2017 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 písm. x) se slova „je uznán podle čl. 6
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vy-
tvářejících důvěru pro elektronické transakce na
vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
a byl vydán v rámci systému elektronické identifi-
kace alespoň se značnou úrovní záruky“ nahrazují
slovy „byl vydán v rámci kvalifikovaného systému
elektronické identifikace“.

2. V § 9 odst. 4 větě první se slova „prostřed-
nictvím portálu veřejné správy“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. IV

V příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona
č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona

č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona
č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona
č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona
č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona
č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona
č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona
č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona
č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona
č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona
č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona
č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona
č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona
č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona
č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona
č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona
č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona
č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona
č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona
č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona
č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona
č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona
č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona
č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona
č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014
Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb.,
zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zá-
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kona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona
č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona
č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona
č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona
č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona
č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona
č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona
č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona
č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona
č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona
č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona
č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona
č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb. a zákona
č. 206/2017 Sb., položka 22 včetně poznámek pod
čarou č. 19 až 22, 24, 26, 26b, 26c, 26d, 26e, 26f,
26g a 81 až 83 zní:

„Položka 22

a) Přijetí žádosti o uznání
odborné kvalifikace19) Kč 2 000

b) Vydání osvědčení o odborné
kvalifikaci a výkonu předmětné
činnosti19) nebo vydání20)
osvědčení o způsobilosti
k provozování odborné činnosti,
oprávnění k provádění nebo
provozování odborné činnosti
nebo opakovaně udělované
povolení nebo úřední oprávnění Kč 1 000

c) Vydání Evropského profesního
průkazu pro usazení v České
republice81) a přijetí žádosti
o vydání Evropského profesního
průkazu82) pro usazení v jiném
členském státě Evropské unie
než Česká republika Kč 1 000

d) Přijetí žádosti o udělení povolení
k restaurování kulturní památky
nebo její části, které jsou díly
výtvarných umění nebo
uměleckořemeslnými díly
(„povolení k restaurování“)21)
a přijetí žádosti o udělení povolení
k provádění archeologických
výzkumů („povolení k provádění
archeologických výzkumů“)83) Kč 2 000

e) Udělení úředního oprávnění pro
ověřování výsledků zeměměřických
činností22) nebo udělení oprávnění
k činnostem vybraných pracov-
níků Kč 500

f) Prodloužení platnosti dokladů
uvedených v písmenu b) Kč 50

g) Přijetí žádosti o udělení státního
souhlasu právnické osobě působit
jako soukromá vysoká škola24) Kč 100 000

h) Přijetí žádosti o udělení statusu
kvalifikovaného poskytovatele
služeb vytvářejících důvěru
a kvalifikované služby
vytvářející důvěru Kč 25 000

i) Přijetí žádosti o udělení
akreditace pro správu
kvalifikovaného systému
elektronické identifikace nebo
žádosti o změnu této akreditace Kč 100 000

j) Podání žádosti o udělení
pověření k provádění
akreditace, o udělení pověření
k provádění atestací nebo
o udělení souhlasu se změnou
atestačních podmínek26) Kč 10 000

k) Podání žádosti o udělení
autorizace podle zákona
upravujícího ověřování
a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání (oprávnění ověřovat
dosažení odborné způsobilosti
vyžadované k získání osvědčení
o profesní kvalifikaci nebo
profesních kvalifikacích)
za každou kvalifikaci Kč 1 500

l) Podání žádosti o prodloužení
platnosti autorizace uvedené
v písmenu k) Kč 500

m) Přijetí žádosti o uznání zahraničního
vysokoškolského vzdělání a dokladu
o zahraničním vysokoškolském
vzdělání podle zákona o vysokých
školách26c) Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvem vnitra nebo
Ministerstvem obrany Kč 3 000

n) Přijetí žádosti o akreditaci
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vzdělávacího programu
podle zákona o sociálních
službách26b) Kč 1 000

o) Přijetí žádosti o udělení akreditace
nebo oprávnění k provádění
zkoušek z odborné způsobilosti
nebo zvláštní odborné způsobilosti
podle zákona o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci Kč 5 000

p) Přijetí žádosti o změnu akreditace
k provádění zkoušek z odborné
způsobilosti nebo zvláštní
odborné způsobilosti podle
zákona o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci Kč 4 000

q) Přijetí žádosti o prodloužení
platnosti akreditace nebo
oprávnění k provádění zkoušek
z odborné způsobilosti nebo
zvláštní odborné způsobilosti
podle zákona o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci Kč 4 000

r) Přijetí žádosti o vydání osvědčení
o odborné způsobilosti podle
zákona o pyrotechnických
výrobcích a zacházení s nimi Kč 1 000

s) Přijetí žádosti o udělení tuzemského
povolení podle zákona o vysokých
školách26d) k poskytování
zahraničního vysokoškolského
vzdělávání na území
České republiky Kč 100 000

t) Přijetí žádosti o rozšíření
tuzemského povolení podle
zákona o vysokých školách26e)
k poskytování zahraničního
vysokoškolského vzdělávání
na území České republiky Kč 50 000

u) Přijetí žádosti o udělení
tuzemského oprávnění podle
zákona o vysokých školách26f)
k poskytování zahraničního
vysokoškolského vzdělávání
na území České republiky Kč 100 000

v) Přijetí žádosti o rozšíření

tuzemského oprávnění podle
zákona o vysokých školách26g)
k poskytování zahraničního
vysokoškolského vzdělávání
na území České republiky Kč 50 000

19) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace
a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států
Evropské unie a některých příslušníků jiných států
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné
kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

20) Například zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabáko-
vých výrobcích a o změně a doplnění některých souvi-
sejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o po-
suzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů.

21) § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů.

22) § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zave-
dením, ve znění pozdějších předpisů.

24) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů.

26) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech ve-
řejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

26b) § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů.

26c) § 89 až 90a a § 95 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.

26d) § 93a odst. 3 a § 93f zákona č. 111/1998 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

26e) § 93f odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

26f) § 93a odst. 5 a § 93h zákona č. 111/1998 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

26g) § 93h odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů.

81) § 24a odst. 2 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

82) § 24b zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů.

83) § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje.
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ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o léčivech

Čl. V

V zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/
/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/
/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/
/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 250/
/2014 Sb., zákona č. 80/2015 Sb., zákona č. 243/
/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 66/
/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se za § 19a vkládá
nový § 19b, který včetně nadpisu zní:

„§ 19b

Využívání údajů z informačních systémů
veřejné správy

(1) Správní orgán vykonávající státní správu
v oblasti humánních léčiv a správní orgán vykonáva-
jící státní správu v oblasti veterinárních léčiv využívá
při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze zá-
kladního registru obyvatel údaje v rozsahu

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí sub-
jektu údajů mimo území České republiky, da-
tum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlá-
šení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uve-
den jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství.

(2) Správní orgán vykonávající státní správu
v oblasti humánních léčiv a správní orgán vykonáva-
jící státní správu v oblasti veterinárních léčiv využívá
při výkonu působnosti podle tohoto zákona z infor-
mačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení,

b) datum narození,

c) místo a okres narození; u občana, který se na-
rodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,

d) rodné číslo,
e) adresa místa trvalého pobytu, případně též ad-

resa, na kterou mají být doručovány písemnosti
podle jiného právního předpisu,

f) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla jed-
nacího a označení soudu, který o omezení své-
právnosti rozhodl, jméno, popřípadě jména,
příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum na-
bytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
omezení svéprávnosti,

g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, datum úmrtí, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vy-
dáno rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden
jako den smrti nebo den, který fyzická osoba
nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

h) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství.

(3) Správní orgán vykonávající státní správu
v oblasti humánních léčiv a správní orgán vykonáva-
jící státní správu v oblasti veterinárních léčiv využívá
při výkonu působnosti podle tohoto zákona z infor-
mačního systému cizinců údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení,

b) datum narození,

c) místo a stát narození,

d) druh a adresa místa pobytu na území České re-
publiky, je-li tímto místem sídlo správního
orgánu, rovněž údaj o tom, že se jedná o adresu
úřadu, popřípadě adresa, na kterou mají být do-
ručovány písemnosti podle jiného právního
předpisu,

e) číslo a platnost oprávnění k pobytu na území
České republiky,

f) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení po-
bytu na území České republiky,

g) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla jed-
nacího a označení soudu, který rozhodl o ome-
zení svéprávnosti,
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h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, stát, ve kterém k úmrtí
došlo, popřípadě datum úmrtí,

i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého ne-
přežil,

j) státní občanství, popřípadě státní příslušnost.

(4) 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
předcházejícím současný stav.

(5) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrét-
ním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o základních registrech

Čl. VI

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění zákona č. 100/2010 Sb., zákona č. 424/2010
Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zá-
kona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 456/2016 Sb. a zákona č. 460/2016 Sb., se mění
takto:

1. V § 5 odst. 5 se slova „elektronicky čitelným
dokladem3) umožňujícím elektronickou identifikaci
a autentizaci“ nahrazují slovy „s využitím pro-
středku pro elektronickou identifikaci umožňujícím
přístup se zaručenou identitou“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

2. V § 18 odst. 1 písm. c) se slova „trvalého
pobytu“ nahrazují slovem „pobytu12)“.

3. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „nebo informačním systému cizinců“.

4. V § 51 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) adresa pracoviště orgánu veřejné moci, které vy-
konává úkon podle odstavce 5 písm. d), vyjád-
řená referenční vazbou (kódu územního prvku)
na referenční údaj v registru územní identifi-
kace.“.

5. V § 51 odst. 5 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:

„d) výčet a popis úkonů orgánů veřejné moci vy-
konávaných v rámci agendy na žádost subjektu,
který není orgánem veřejné moci, identifikátor
úkonu, vymezení subjektu, který může podat
žádost, a forma úkonu,“.

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

6. V § 51 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) adresa pracoviště orgánu veřejné moci, které vy-
konává úkon podle písmene d), vyjádřená refe-
renční vazbou (kódu územního prvku) na refe-
renční údaj v registru územní identifikace, nebo
údaj o převedení výkonu úkonu podle písme-
ne d) na jiný orgán veřejné moci.“.

7. V § 51 odst. 7 písm. a) se za slova „od-
stavce 1 písm. a)“ vkládají slova „a l)“ a slova „a od-
stavce 5 písm. a) a f)“ se nahrazují slovy „ , od-
stavce 5 písm. a), g) a l) a editorem identifikátoru
úkonu podle odstavce 5 písm. d)“.

8. V § 51 odst. 7 písm. b) se slova „až e) a g)
až j)“ nahrazují slovy „ , c), e), f) a h) až k) a editorem
údajů podle odstavce 5 písm. d) s výjimkou identifi-
kátoru úkonu“.

9. V § 52 odst. 5 se text „písm. h)“ nahrazuje
textem „písm. i)“.

10. V § 52b odst. 4 se slova „uvedené v § 51
odst. 1, s výjimkou údajů podle písmen a) a d)“ na-
hrazují slovy „uvedené v § 51 odst. 1, s výjimkou
údajů podle písmen a), d) a l)“.

11. V § 54 odst. 1 písm. a) se text „písm. f)“
nahrazuje slovy „písm. g) a l), identifikátoru úkonu
podle § 51 odst. 5 písm. d)“.

12. V § 54 odst. 4 se za slova „kód agendy“
vkládají slova „a identifikátor úkonu podle § 51
odst. 5 písm. d)“.

13. V § 55 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) adresu pracoviště orgánu veřejné moci, které
vykonává úkon podle § 51 odst. 5 písm. d),
nebo údaj o převedení výkonu úkonu podle
§ 51 odst. 5 písm. d) na jiný orgán veřejné
moci.“.
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14. V § 56 odst. 2 se text „písm. f)“ nahrazuje
textem „písm. g)“.

15. Za § 59 se vkládá nový § 59a, který zní:

„§ 59a

Oprávnění osoby obstarat si s využitím pro-
středku pro elektronickou identifikaci výpis ze zá-
pisu vedeného v elektronické podobě v základním
registru nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v zá-
kladním registru není veden, podle zákona o infor-
mačních systémech veřejné správy není ustanove-
ními § 58 až 59 dotčeno. Věta první se použije ob-
dobně na oprávnění osoby poskytnout s využitím
prostředku pro elektronickou identifikaci výpis ze
zápisu vedeného v elektronické podobě v základním
registru nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v zá-
kladním registru není veden, anebo údaje vedené o ní
v základním registru podle zákona o informačních
systémech veřejné správy.“.

Čl. VII

Přechodná ustanovení

1. Policie České republiky do 1 měsíce ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona označí v základním
registru obyvatel údaj o adrese místa pobytu jako
adresu úřadu, pokud je stejným způsobem označen
v informačním systému cizinců.

2. Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován
pro výkon agendy, oznámí Ministerstvu vnitra údaj
podle § 51 odst. 1 písm. l) zákona č. 111/2009 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

3. Ohlašovatel agendy oznámí Ministerstvu
vnitra údaj podle § 51 odst. 5 písm. d) zákona
č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, s výjimkou identifikátoru
úkonu do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o zdravotních službách

Čl. VIII

V zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních služ-
bách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdra-
votních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb.,
zákona č. 437/2012 Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zá-
kona č. 303/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona

č. 205/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona
č. 126/2016 Sb., zákona č. 147/2016 Sb., zákona
č. 189/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona
č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 193/2017 Sb. a zákona č. 206/2017 Sb., se za
§ 69 vkládají nové § 69a a 69b, které včetně nadpisů
znějí:

„§ 69a

Národní kontaktní místo
pro elektronické zdravotnictví

(1) Národní kontaktní místo pro elektronické
zdravotnictví je informační systém veřejné správy,
který umožňuje oprávněným osobám nahlížet do
zdravotnické dokumentace vedené v elektronické
podobě.

(2) Oprávněnými osobami podle odstavce 1
jsou

a) poskytovatelé a poskytovatelé sociálních služeb,
v případě, že poskytují zdravotní služby,

b) poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a

c) národní kontaktní místa pro elektronické zdra-
votnictví zřízená ostatními členskými státy
Evropské unie.

(3) Správcem národního kontaktního místa pro
elektronické zdravotnictví je Ministerstvo zdravot-
nictví.

§ 69b

Využívání údajů z informačních systémů
veřejné správy

(1) Správce národního kontaktního místa pro
elektronické zdravotnictví využívá při poskytování
služby národního kontaktního místa pro elektro-
nické zdravotnictví ze základního registru obyvatel
údaje v rozsahu

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí sub-
jektu údajů mimo území České republiky, da-
tum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlá-
šení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uve-
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den jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství.

(2) Správce národního kontaktního místa pro
elektronické zdravotnictví využívá při poskytování
služby národního kontaktního místa pro elektro-
nické zdravotnictví z informačního systému evi-
dence obyvatel údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a okres narození; u občana, který se na-
rodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,

e) rodné číslo,

f) adresa místa trvalého pobytu.

(3) Správce národního kontaktního místa pro
elektronické zdravotnictví využívá při poskytování
služby národního kontaktního místa pro elektro-
nické zdravotnictví z informačního systému cizinců
údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě že
se narodil na území České republiky, místo
a okres narození,

e) rodné číslo,

f) druh a adresa místa pobytu na území České re-
publiky.

(4) Správce národního kontaktního místa pro
elektronické zdravotnictví využívá při poskytování
služby národního kontaktního místa pro elektro-
nické zdravotnictví z registru rodných čísel o fyzic-
kých osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uve-
dených v odstavci 1, 2 nebo 3 údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě
rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) v případě změny rodného čísla původní rodné
číslo,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, místo a stát,
na jehož území se narodil.

(5) 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
předcházejícím současný stav.

(6) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrét-
ním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o hazardních hrách

Čl. IX

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve
znění zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 46 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„To neplatí v případě, že provozovatel při registraci
provede identifikaci v souladu se zákonem upravují-
cím některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu bez fyzické přítom-
nosti osoby žádající o registraci tak, že ověří totož-
nost prostřednictvím kvalifikovaného systému elek-
tronické identifikace.“.

2. V § 77 se na konci odstavce 6 doplňuje věta
„To neplatí v případě, že provozovatel při registraci
provede identifikaci v souladu se zákonem upravují-
cím některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu bez fyzické přítom-
nosti osoby žádající o registraci tak, že ověří totož-
nost prostřednictvím kvalifikovaného systému elek-
tronické identifikace.“.

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2018, s výjimkou části páté, která nabývá účinnosti
prvním dnem druhého kalendářního měsíce následu-
jícího po dni jeho vyhlášení.

v z. Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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252

ZÁKON

ze dne 19. července 2017,

kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb.,
o České televizi, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o elektronických komunikacích

Čl. I

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. 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., zákona
č. 258/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona
č. 378/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb. a zákona č. 194/2017 Sb., se mění
takto:

1. V § 16 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Vláda může nařízením stanovit k zajištění
provedení změny podmínek stanovených kmitočto-
vým plánem podle odstavce 1 nebo 2, které mají zá-
sadní dopad na využívání rádiových kmitočtů urče-
ných pro poskytování služby šíření zemského tele-
vizního nebo rozhlasového vysílání, pravidla, časové
a technické podmínky, způsob postupu orgánů
státní správy a subjektů dotčených změnou na jejich
právech nebo povinnostech a podmínky pro náhradu

nákladů účelně a efektivně vynaložených z důvodu
změny (§ 27).“.

2. V § 27 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Je-li ve vztahu ke stanovení výše nebo k úhradě
efektivně a účelně vynaložených nákladů vedeno ří-
zení před Komisí ve věci veřejné podpory, považuje
se za řízení o předběžné otázce.“.

3. V § 63 odst. 1 písm. g) se za slova „a výpo-
vědní doba,“ doplňují slova „která nesmí překročit
30 dnů,“.

4. V § 63 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

„r) ujednání o rozsahu možných jednostranných
změn a způsobu jejich oznámení účastníkovi,
včetně oznámení možnosti odstoupení od
smlouvy.“.

5. V § 63 odst. 6 se věta třetí nahrazuje větou
„Pokud se jedná o změnu náležitostí smlouvy uve-
dených v odstavci 1 písm. c) až p) a r), je podnikatel
povinen informovat účastníka způsobem sjednaným
ve smlouvě rovněž o jeho právu ukončit smlouvu ke
dni nabytí účinnosti této změny, a to bez sankce,
jestliže nové podmínky nebude účastník akcepto-
vat.“.

6. V § 63 odstavec 10 zní:

„(10) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací nebo zajišťující
veřejnou komunikační síť je povinen informovat
spotřebitele způsobem, který si zvolil pro zasílá-
ní vyúčtování, a to nejdříve 3 měsíce a nejpozději
1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy sjednané
na dobu určitou, o blížícím se ukončení smlouvy
a o možnostech jejího prodloužení. Pokud účastník
neudělí svůj prokazatelný souhlas s prodloužením
smlouvy na dobu určitou, přechází smlouva ve
smlouvu na dobu neurčitou.“.

7. V § 63 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Využije-li účastník právo podle § 34
odst. 1, dojde k zániku smlouvy nejpozději ve lhůtě
10 dnů, která začne běžet, jakmile účastník učiní vůči
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podnikateli poskytujícímu mu veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací právní jednání
k ukončení poskytování veřejně dostupné služby
elektronických komunikací a podá u něj žádost
o přenesení telefonního čísla. Tato lhůta se neuplatní,
pokud doba zbývající do zániku smlouvy je kratší
než 10 dnů nebo k přenesení telefonního čísla nedo-
šlo. Účastník se po učinění požadavku na přenesení
telefonního čísla může s podnikatelem doposud mu
poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronic-
kých komunikací dohodnout na pozdějším datu zá-
niku smlouvy.“.

8. V § 100 odstavec 5 zní:

„(5) Dojde-li k rušení příjmu rozhlasového
nebo televizního vysílání, které je na daném území
provozováno provozovatelem vysílání nebo provo-
zovatelem převzatého vysílání podle zvláštního
právního předpisu11), provozem amatérské radioko-
munikační služby nebo služby elektronických ko-
munikací, je Úřad oprávněn uložit držiteli oprávnění
k využívání rádiových kmitočtů pro tyto služby
podmínky k neprodlenému odstranění rušení, a to
na náklady provozovatele rušícího zařízení. V pří-
padě, že rušení vzniká pouze vlivem nedostatečné
odolnosti přijímacího zařízení, informuje Úřad pro-
vozovatele rušeného přijímacího zařízení o možných
podmínkách vedoucích k odstranění rušení. Úřad
zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
aktualizované informace o ochraně sítí pro šíření
zemského digitálního televizního vysílání, o jím ře-
šených případech rušení elektronických komunikač-
ních zařízení a sítí a o postupu pro uplatnění poža-
davku na odstranění rušení.“.

9. V § 118 se na konci odstavce 13 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

„n) bezodkladně nezpřístupní u všech volání na čís-
la tísňového volání subjektu, který provozuje
pracoviště pro příjem těchto volání, lokalizační
a jiné údaje, které umožňují identifikaci volají-
cího podle § 33 odst. 5.“.

10. V § 118 odst. 21 písm. b) se text „§ 33
odst. 5“ nahrazuje textem „§ 33 odst. 6“.

11. V § 118 se za odstavec 21 vkládá nový od-
stavec 22, který zní:

„(22) Držitel přídělu rádiových kmitočtů se do-
pustí přestupku tím, že nesplní některou z podmínek,
převzatých závazků nebo povinností uvedených po-
dle § 22 odst. 2 v rozhodnutí o přídělu.“.

Dosavadní odstavec 22 se označuje jako odstavec 23.

12. V § 118 odst. 23 písm. a) se částka
„2 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „5 000 000 Kč“.

13. V § 118 odst. 23 písm. b) se částka
„10 000 000 Kč“ nahrazuje slovy „15 000 000 Kč
nebo do výše 5 % z čistého obratu pachatele pře-
stupku dosaženého za poslední ukončené účetní ob-
dobí, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší“
a text „i) až m)“ se nahrazuje textem „i) až n)“.

14. V § 118 odst. 23 písm. c) se částka
„20 000 000 Kč“ nahrazuje slovy „50 000 000 Kč
nebo do výše 10 % z čistého obratu pachatele pře-
stupku dosaženého za poslední ukončené účetní ob-
dobí, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší“
a text „nebo 21“ se nahrazuje textem „ , 21 nebo 22“.

15. V § 120 odst. 3 se slova „ , nejvýše však na
částku 40 000 000 Kč“ zrušují.

16. V § 150 odst. 1 se za slovo „provedení“
vkládá text „§ 16 odst. 9,“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Vláda stanoví nařízením Technický plán pře-
chodu zemského digitálního televizního vysílání
(dále jen „Technický plán přechodu“) ze standardu
pro šíření zemského digitálního televizního vysílání
DVB-T (dále jen „standard DVB-T“) na standard
pro šíření zemského digitálního televizního vysílání
DVB-T2/HEVC.265 (dále jen „standard DVB-T2“)
za účelem uvolnění rádiových kmitočtů v kmitočto-
vém pásmu 694-790 MHz a sestavení jedné sítě elek-
tronických komunikací pro multiplex veřejné služ-
by podle jiného právního předpisu1) ve standardu
DVB-T2 a dalších tří finálních celoplošných sítí elek-
tronických komunikací pro šíření zemského digitál-
ního televizního vysílání ve standardu DVB-T2.
Vláda při stanovení Technického plánu přechodu
vychází z výsledků mezinárodní koordinace jednot-
livých rádiových kmitočtů pro přechodové sítě a fi-
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nální sítě ve standardu DVB-T2 a zároveň zohlední
přechodové sítě.

2. Technický plán přechodu stanoví pravidla
pro přechod zemského digitálního televizního vysí-
lání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2.
Technický plán přechodu stanoví zejména lhůty,
podmínky a způsob postupu při procesu rozvoje sítí
elektronických komunikací pro zemské digitální te-
levizní vysílání ve standardu DVB-T2, včetně lhůt,
podmínek a způsobu vypínání zemského digitálního
televizního vysílání ve standardu DVB-T tak, aby
mimo případy, kdy to neumožňují přírodní nebo
odůvodněné technické překážky, při vypnutí zem-
ského digitálního televizního vysílání ve standardu
DVB-T nedošlo ke zmenšení území pokrytého sig-
nálem zemského digitálního televizního vysílání.
Technický plán přechodu dále stanoví držitelům pří-
dělů rádiových kmitočtů datum, dokdy vysílání pro-
střednictvím sítí ve standardu DVB-T ukončí.

3. Za účelem uskutečnění přechodu na standard
DVB-T2 a zajištění dočasného souběžného šíření
zemského digitálního televizního vysílání ve stan-
dardu DVB-T a standardu DVB-T2 zřizují držitelé
přídělů rádiových kmitočtů pro šíření celoplošného
digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T
přechodové sítě. Přechodovou sítí se rozumí síť elek-
tronických komunikací, jejíž rádiové kmitočty jsou
mezinárodně zkoordinovány na určité časově ome-
zené období pro účely souběžného šíření zemského
digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T
a standardu DVB-T2 v souladu s příslušnými indi-
viduálními oprávněními k využívání rádiových kmi-
točtů. Držitel oprávnění k využívání rádiových kmi-
točtů pro přechodové sítě bude využívat stanoviště
stávajících vysílačů sítí ve standardu DVB-T s tako-
vými technickými parametry, aby byl v rámci pře-
chodu na standard DVB-T2 v nejvyšší možné míře
zajištěn stejný rozsah pokrytí a nejmenší možné ne-
gativní dopady na diváky. Individuální oprávnění
k využívání rádiových kmitočtů pro šíření zemského
digitálního televizního vysílání prostřednictvím pře-
chodových sítí udělí Český telekomunikační úřad
(dále jen „Úřad“) na žádost držitele přídělů rádio-
vých kmitočtů pro šíření celoplošného zemského di-
gitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T,
který zajišťuje přechodovou síť, a to tak, aby k šíření
zemského digitálního televizního vysílání prostřed-
nictvím přechodových sítí byla využita stávající sta-
noviště vysílačů celoplošných sítí ve standardu

DVB-T držitele přídělu rádiových kmitočtů pro ší-
ření celoplošného zemského digitálního televizního
vysílání ve standardu DVB-T. Individuální opráv-
nění k využívání rádiových kmitočtů pro šíření zem-
ského digitálního televizního vysílání prostřednic-
tvím přechodových sítí udělená Úřadem před účin-
ností tohoto zákona, nejdříve však dnem 20. čer-
vence 2016, se považují za individuální oprávnění
udělená podle tohoto zákona.

4. Vláda stanoví Technickým plánem přecho-
du datum ukončení zemského digitálního vysílání
ve standardu DVB-T, nejpozději však k termínu
1. února 2021.

5. K zajištění přechodu na standard DVB-T2
držitelé přídělů rádiových kmitočtů pro šíření celo-
plošného zemského digitálního televizního vysílání
mohou požádat o změnu přídělu rádiových kmitočtů
pro šíření celoplošného zemského digitálního tele-
vizního vysílání. Na jejich žádost provede Úřad
změnu stávajících přídělů rádiových kmitočtů sítí
ve standardu DVB-T, umožňující provozování
k tomu určených celoplošných sítí ve standardu
DVB-T2, v souladu s Technickým plánem přechodu,
včetně stanovení dat pro zahájení využívání rádio-
vých kmitočtů určených pro finální vysílání ve stan-
dardu DVB-T2 na stejných vysílacích stanovištích
a s takovými technickými parametry, které zajistí
v maximální možné míře stejný rozsah pokrytí a nej-
menší možné dopady na diváky, včetně prodloužení
doby platnosti takto změněných přídělů rádiových
kmitočtů do 31. prosince 2030. Úřad v takovém pří-
padě postupuje obdobně jako v případech podle
§ 22a zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ke
dni nabytí účinnosti tohoto zákona. O změnu pří-
dělu rádiových kmitočtů podle věty první požádají
jejich držitelé nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí
účinnosti Technického plánu přechodu.

6. Držitel přídělu rádiových kmitočtů pro celo-
plošné sítě ve standardu DVB-T má nárok na úhradu
nákladů efektivně a účelně vynaložených v rámci
procesu přechodu na standard DVB-T2 na technické
zajištění služby šíření zemského televizního vysílání
prostřednictvím přechodových sítí a náklady souvi-
sející se změnou přídělu podle bodu 5. Pro účely
posouzení žádosti o úhradu a provedení úhrady z ra-
diokomunikačního účtu se použije § 27 odst. 5 a 6
zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

Sbírka zákonů č. 252 / 2017Strana 2738 Částka 89



7. Operátoři přechodových sítí podle bodu 3
a držitelé přídělů rádiových kmitočtů podle bodu 5
mají nárok na úhradu nákladů efektivně a účelně vy-
naložených v rámci procesu přechodu na odstraňo-
vání rušení signálu sítě zemského televizního vysílání
sítěmi poskytujícími služby mobilního datového při-
pojení nebo odstranění rušení sítí služeb mobilního
datového připojení službou zemského televizního
vysílání. Za náklady podle věty první se považují
náklady podle § 27 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb.,
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, a náklady na pořízení zařízení v rámci opa-
tření k odstranění rušení příjmu signálu. Pro účely
posouzení žádosti o úhradu a provedení úhrady z ra-
diokomunikačního účtu se použije § 27 odst. 5 a 6
zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Úhrada efektivně a účelně vynaložených ná-
kladů podle bodů 6 a 7 se poskytne, pokud tyto ná-
klady vznikly a byly vynaloženy do data ukončení
vysílání v sítích ve standardu DVB-T podle bodu 2.
Žádost o úhradu nákladů musí oprávněný subjekt
podat nejpozději do 6 měsíců ode dne vynaložení
nákladů, jinak právo zanikne. Úhrada efektivně
a účelně vynaložených nákladů podle bodu 6 se po-
skytne i v případě, pokud tyto náklady vznikly
a byly vynaloženy držitelem individuálního opráv-
nění k využívání rádiových kmitočtů pro přecho-
dové sítě přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, nejdříve však dnem 20. července 2016. Žádost
o úhradu nákladů podle předchozí věty musí opráv-
něný subjekt podat nejpozději do 6 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak právo zanikne.

9. Do doby ukončení šíření zemského digitál-
ního televizního vysílání prostřednictvím sítí ve stan-
dardu DVB-T podle bodu 2 může Úřad použít pro-
středky radiokomunikačního účtu i pro monitoro-
vání stavu a rozsahu šíření zemského digitálního te-
levizního signálu, analýzu dostupnosti zemského
digitálního televizního vysílání a efektivního využí-
vání rádiových kmitočtů, popřípadě k úhradě mi-
mořádných nákladů souvisejících s jeho činností
v těchto případech. Úřad může ve lhůtě podle věty
první použít prostředky radiokomunikačního účtu
i k úhradě nákladů na zajištění úkolů souvisejících
s harmonizací správy spektra v rámci realizace opa-
tření vyplývajících z harmonizace využití spektra na
úrovni Evropské unie v souvislosti s uvolněním
pásma 700 MHz pro jiné služby a v rámci realizace

opatření vyplývajících ze Strategie rozvoje zemského
digitálního televizního vysílání.

10. Řízení o správním deliktu nebo přestupku
zahájená a nedokončená podle zákona č. 127/2005
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 127/2005
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.

11. Podnikatel poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací nebo zajišťující
připojení k veřejné komunikační síti je povinen uvést
smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby
elektronických komunikací a připojení k veřejné ko-
munikační síti a uveřejňování informací do souladu
s § 63 odst. 1 písm. r) a § 63 odst. 6 zákona č. 127/
/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o České televizi

Čl. III

Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve
znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994
Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 39/2001 Sb.,
zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zá-
kona č. 127/2005 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona
č. 384/2008 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb. a zákona č. 302/2011 Sb., se mění
takto:

1. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) provozuje zemské celoplošné digitální vysílání
alespoň 4 televizních programů, multimediál-
ního obsahu a doplňkových služeb prostřednic-
tvím sítě zemských vysílacích rádiových zaří-
zení s využitím rádiových kmitočtů vyhraze-
ných pro Českou televizi státním orgánem,
který vykonává správu kmitočtového spektra
podle zvláštního právního předpisu1c) (dále jen
„multiplex veřejné služby“),“.

Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje.

2. V § 3 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až n) se označují jako písme-
na b) až m).
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3. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

„n) kinematografická díla zahraniční tvorby, filmy
a seriály zahraniční tvorby vytvořené pro tele-
vizní vysílání, které jsou opatřeny dabingem,
vysílá zároveň v původním znění s titulky v čes-
kém jazyce, nebrání-li tomu překážky právní
nebo technické povahy.“.

4. V § 3a odst. 3 se slova „družic a sítí elektro-
nických komunikací“ nahrazují slovy „jiných sítí
a služeb elektronických komunikací“.

Čl. IV
Přechodná ustanovení

1. Česká televize provozuje multiplex veřejné
služby po dobu přechodu zemského digitálního te-
levizního vysílání ze standardu pro šíření zemského
digitálního televizního vysílání DVB-T (dále jen
„standard DVB-T“) na standard pro šíření zemského
digitálního televizního vysílání DVB-T2 (dále jen
„standard DVB-T2“) tak, aby mimo případy, kdy
to neumožňují přírodní nebo odůvodněné technické
překážky, při vypnutí zemského digitálního televiz-
ního vysílání ve standardu DVB-T v rámci jedné
oblasti nedošlo ke zmenšení území pokrytého signá-
lem zemského digitálního televizního vysílání ve
standardu DVB-T2 v dané oblasti. Pro účely provo-
zování multiplexu veřejné služby v rámci souběhu

po dobu přechodu zemského digitálního televizního
vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2
se na žádost České televizi udělují individuální
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle zá-
kona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona. Úhrada nákladů vy-
naložených na provozování této přechodové sítě
DVB-T2 vyhrazené pro Českou televizi je poskyto-
vána České televizi na základě podkladů poskytnu-
tých Českou televizí ve prospěch subjektů zajišťují-
cích vysílání přechodové sítě.

2. Pokud Česká televize nepožádá o změnu pří-
dělu rádiových kmitočtů podle čl. II bodu 5, Český
telekomunikační úřad postupuje při udělování práv
k vyhrazeným rádiovým kmitočtům podle zákona
č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bo-
du 7, které nabývá účinnosti prvním dnem šestého
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vy-
hlášení.

v z. Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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253

ZÁKON

ze dne 20. července 2017,

kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních
souvisejících se zákazem bakteriologických (biolo-
gických) a toxinových zbraní a o změně živnosten-
ského zákona, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zá-
kona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění
takto:

1. § 2 včetně nadpisu zní:

„§ 2

Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) biologickým agens mikroorganismus, a to bak-
terie, virus nebo houba, v přírodním nebo mo-
difikovaném stavu, ve formě izolované živé kul-
tury nebo substrátu obsahujícího živý materiál,
který byl záměrně naočkován nebo nakažen
touto kulturou,

b) toxinem toxická chemická látka vzniklá metabo-
lickými pochody organismů, přírodní nebo mo-
difikovaná, nebo taková látka chemicky synte-
tizovaná, která může způsobit smrt, nemoc
nebo jinak ublížit lidem, zvířatům nebo rostli-
nám; toxinem není tato chemická látka, je-li pří-
tomna v diagnostickém vzorku nebo jako při-
rozený kontaminant v jiném materiálu,

c) bakteriologickou (biologickou) zbraní

1. zbraň, jejíž ničivý účinek je založen na vlast-
nostech biologických agens, které poškozují
zdraví lidí nebo zvířat nebo způsobují jejich
smrt nebo poškozují rostliny anebo způso-
bují hospodářské škody,

2. jakékoliv zařízení, vybavení, přístroj, pro-
středek navržený nebo upravený k šíření
nebo použití biologických agens k nepřátel-
skému účelu nebo v ozbrojeném konfliktu
nebo přenašeč biologických agens záměrně
nakažený k nepřátelskému účelu nebo k pou-
žití v ozbrojeném konfliktu,

d) toxinovou zbraní

1. zbraň, jejíž ničivý účinek je založen na vlast-
nostech toxinů, které poškozují zdraví lidí
nebo zvířat nebo způsobují jejich smrt nebo
poškozují rostliny anebo způsobují hospo-
dářské škody,

2. jakékoliv zařízení, vybavení, přístroj nebo
prostředek navržený nebo upravený k šíření
nebo použití toxinů k nepřátelskému účelu
nebo v ozbrojeném konfliktu,

e) výrobou kultivace biologického agens reprodu-
kovatelného jakýmkoliv prostředkem, syntéza,
biosyntéza nebo extrakce nereprodukovatel-
ného biologického agens nebo toxinu,

f) nakládáním s vysoce rizikovým biologickým
agens nebo toxinem vývoj, výroba, použití, na-
bývání, držení, dovoz, vývoz, přeprava nebo
zničení vysoce rizikového biologického agens
nebo toxinu; nakládání s vysoce rizikovým bio-
logickým agens nebo toxinem není službou po-
dle zákona o volném pohybu služeb,

g) nakládáním s rizikovým biologickým agens
nebo toxinem vývoj, výroba, použití, nabývání,
držení, dovoz, vývoz, přeprava nebo zničení ri-
zikového biologického agens nebo toxinu; na-
kládání s rizikovým biologickým agens nebo
toxinem není službou podle zákona o volném
pohybu služeb,

h) mezinárodním inspektorem pověřený zástupce
mezinárodní organizace, která provádí in-
spekční činnost za účelem kontroly plnění
Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění
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zásob bakteriologických (biologických) a toxi-
nových zbraní a o jejich zničení (dále jen
„Úmluva“)1),

i) zakázanou informací informace přímo umožňu-
jící vývoj nebo výrobu bakteriologické (biolo-
gické) nebo toxinové zbraně anebo vysoce rizi-
kového biologického agens nebo toxinu a

j) nakládáním se zakázanou informací shromaž-
ďování pro jiné než preventivní, ochranné nebo
jiné mírové účely, poskytování nebo zveřejňo-
vání zakázané informace.“.

2. V § 3 odst. 2 písm. d) bod 1 zní:

„1. držitelů povolení vydaných podle tohoto
zákona a jejich odborných zástupců a“.

3. V § 3 odst. 2 písmeno e) zní:

„e) vede evidence

1. vysoce rizikových a rizikových biologických
agens a toxinů,

2. pracovišť, kde se nakládá s vysoce rizikovými
a rizikovými agens a toxiny, a

3. technického a technologického laboratorního
a výrobního vybavení pracovišť podle bo-
du 2.“.

4. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oboru své
působnosti.“.

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

„(3) Evidence vedené podle odstavce 2 písm. d)
jsou veřejné. Evidence vedené podle odstavce 2
písm. e) jsou neveřejné. Úřad vydá na požádání
úplný nebo částečný výpis z evidence podle od-
stavce 2 písm. d) osobě, která prokáže právní zájem.
Vydání výpisu může být nahrazeno poskytnutím in-
formací z informačního systému způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

6. § 4 zní:

„§ 4

(1) Vývoj, výroba, získávání, hromadění,
držení, zpracování, použití, spotřeba, dovoz, vývoz,
přeprava a distribuce bakteriologických (biologic-
kých) a toxinových zbraní nebo jiné nakládání s bak-

teriologickými (biologickými) a toxinovými zbra-
němi a nakládání se zakázanou informací včetně
podpory nebo financování těchto aktivit se zakazuje.

(2) Vývoj, výroba, získávání, hromadění,
držení, dovoz, vývoz, distribuce a jiné nakládání
s technickým a technologickým laboratorním a vý-
robním vybavením pro výrobu bakteriologických
(biologických) nebo toxinových zbraní a jejich no-
sičů a dále projektování, výstavba a užívání pracovišť
k jejich výrobě včetně podpory nebo financování
těchto aktivit se zakazuje.

(3) Vývoj, výroba, získávání, hromadění
a držení biologických agens nebo toxinů takových
druhů a v takovém množství, které neodpovídá po-
třebě jejich použití pro preventivní, ochranné nebo
jiné mírové účely, se zakazuje.“.

7. V § 5 odstavec 1 zní:

„(1) Nález materiálu nebo věci, o kterých se lze
domnívat, že mohou být bakteriologickou (biologic-
kou) nebo toxinovou zbraní, nebo že mohou obsa-
hovat vysoce rizikové nebo rizikové biologické
agens nebo toxin, jakož i podezření na nakládání se
zakázanou informací nebo podezření na podporo-
vání nebo financování aktivit podle § 4 je každý po-
vinen bez zbytečného odkladu oznámit Policii České
republiky, která tyto informace bez zbytečného od-
kladu sdělí Úřadu.“.

8. V § 5 odst. 3 se slovo „neprodleně“ nahra-
zuje slovy „bez zbytečného odkladu“.

9. V § 5 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Každý, kdo zjistí ztrátu vysoce rizikového
nebo rizikového biologického agens nebo toxinu
nebo úmyslné poškození technického nebo techno-
logického vybavení uvedeného v deklaraci podle § 16
nebo 17 nebo ohlášeného Úřadu, je povinen oznámit
tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Policii Čes-
ké republiky, která tyto informace bez zbytečného
odkladu sdělí Úřadu.

(6) Každý je povinen oznámit do 5 dnů Úřadu,
uvede-li do provozu pracoviště, které

a) je udržováno v podtlaku vůči okolí,

b) je vybaveno výstražným systémem k detekci
nepřijatelných změn tlaku vzduchu,

c) má odsávaný vzduch filtrován filtry umožňují-
cími zachycování mikročástic s vysokou účin-
ností (HEPA filtry),
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d) je utěsnitelné pro plynování a

e) má validovaný systém likvidace odpadů.“.

10. V § 6 odstavec 3 včetně poznámek pod ča-
rou č. 10 až 13 zní:

„(3) Povolení není třeba pro nakládání s

a) vysoce rizikovým biologickým agens nebo to-
xinem při záchranných pracích a likvidačních
pracích10),

b) diagnostickým vzorkem obsahujícím vysoce ri-
zikové biologické agens nebo kulturou vysoce
rizikového biologického agens získanou z to-
hoto vzorku po dobu kratší než 30 dnů v refe-
renční nebo diagnostické laboratoři podle
zvláštního právního předpisu11),

c) vysoce rizikovým biologickým agens obsaže-
ným ve vakcíně, pokud tato vakcína není použí-
vána k výzkumnému účelu,

d) vysoce rizikovým toxinem obsaženým
v diagnostické sadě koncovým uživatelem; dia-
gnostickou sadou se rozumí veterinární přípra-
vek12) nebo zdravotnický prostředek13) určený
k distribuci, jehož nedílnou součástí je biolo-
gické agens nebo toxin a který je využíván při
diagnostice onemocnění lidí nebo zvířat nebo
pro stanovení přítomnosti biologického agens
nebo toxinu v odebraném vzorku; při takovém
nakládání se použijí obdobně § 17 až 17c, a

e) vysoce rizikovým toxinem obsaženým v certifi-
kovaném referenčním materiálu podle zákona
o metrologii.

10) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném sys-
tému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

11) Například zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/
/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně někte-
rých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zku-
šebním ústavu zemědělském a o změně některých sou-
visejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zku-
šebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších před-
pisů, zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpeč-
nosti lidských tkání a buněk určených k použití
u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lid-
ských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních služ-
bách, ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně ně-

kterých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 6 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Seznam vysoce rizikových biologických
agens a toxinů stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Kdo bez povolení nakládá s vysoce riziko-
vým biologickým agens nebo toxinem podle od-
stavce 3 písm. a), je povinen takové nakládání bez
zbytečného odkladu ohlásit Úřadu.“.

12. § 7 včetně nadpisu zní:

„§ 7

Podmínky pro vydání povolení k nakládání
s vysoce rizikovým biologickým agens

nebo toxinem

(1) Povolení k nakládání s vysoce rizikovým
biologickým agens nebo toxinem (dále jen „povo-
lení“) Úřad vydá právnické nebo fyzické osobě za
podmínky, že

a) žadatel má na území České republiky sídlo, jde-
-li o právnickou osobu, nebo pobyt, jde-li o fy-
zickou osobu,

b) žadatel, jde-li o fyzickou osobu, je plně své-
právný a bezúhonný,

c) fyzické osoby, které jsou členy statutárního
orgánu žadatele, jsou plně svéprávné a bez-
úhonné,

d) žadatel, který je právnickou osobou, a právnická
osoba, která je členem statutárního orgánu ža-
datele, jsou bezúhonní,

e) fyzická osoba, která je zástupcem právnické
osoby, která je členem statutárního orgánu ža-
datele, je plně svéprávná a bezúhonná,

f) ustanoví odborného zástupce, který je povinen
zajistit řádný výkon činností, které souvisí s po-
voleným nakládáním s vysoce rizikovým biolo-
gickým agens nebo toxinem; odborný zástupce
musí být plně svéprávný, bezúhonný a odborně
způsobilý,

g) nebylo zrušeno povolení podle § 12 odst. 4
písm. a) a b).

(2) Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. a)
se nevyžaduje u právnických osob se sídlem a fyzic-
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kých osob s pobytem na území některého členského
státu Evropské unie.

(3) Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. f)
se nevyžaduje u fyzické osoby, která je odborně
způsobilá.

(4) Funkci odborného zástupce lze vykonávat
vždy jen pro jednu osobu.“.

13. V § 8 odst. 2 písm. a) se slova „fyzické oso-
by, osoby, která je statutárním orgánem nebo členem
statutárního orgánu, a výpis z evidence Rejstříku
trestů odpovědného zástupce“ nahrazují slovy „oso-
by, na niž se podmínka bezúhonnosti podle § 7
odst. 1 vztahuje“.

14. V § 8 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) obdobný doklad o bezúhonnosti vydaný pří-
slušným orgánem členského státu Evropské
unie, jehož je fyzická osoba, statutární orgán,
člen statutárního orgánu nebo odborný zá-
stupce státním příslušníkem nebo na jehož
území má právnická osoba sídlo; v případě, že
tento stát takové doklady nevydává, mohou být
nahrazeny čestným prohlášením učiněným před
příslušným orgánem nebo notářem tohoto
státu; cizinec, který je nebo byl státním přísluš-
níkem jiného členského státu Evropské unie
anebo má nebo měl adresu bydliště v jiném
členském státě Evropské unie, může místo do-
kladu o bezúhonnosti vydaného příslušným
orgánem jiného členského státu Evropské unie
doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů
s přílohou obsahující informace, které jsou za-
psané v evidenci trestů jiného členského státu
Evropské unie2a).“.

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

„(3) Doklad o bezúhonnosti podle odstavce 2
písm. b) nesmí být starší 3 měsíců.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

16. § 9 včetně nadpisu zní:

„§ 9

Odborná způsobilost

(1) Odbornou způsobilostí se rozumí praxe
v oboru v délce nejméně 3 roky a řádně ukončené
vysokoškolské vzdělání získané ve studijním pro-
gramu v oblasti

a) všeobecného lékařství nebo farmacie,

b) veterinárního lékařství nebo veterinární hy-
gieny,

c) chemie nebo biologie, ekologie a životního pro-
středí,

d) učitelství se zaměřením na chemii nebo biologii,
nebo

e) zemědělství nebo potravinářství.

(2) Při uznávání odborné kvalifikace získané
v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluv-
ním státě Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci pro výkon
činností uvedených v § 7 odst. 1 písm. f) postupuje
Úřad podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

(3) Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí
být opatřeny nostrifikační doložkou podle zvlášt-
ního právního předpisu a v případě dokladů o vyso-
koškolském vzdělání osvědčením o uznání rovno-
cennosti vzdělání podle zvláštního právního před-
pisu.

(4) Povinnost předkládat doklady opatřené no-
strifikační doložkou nebo osvědčením o uznání rov-
nocennosti vzdělání podle odstavce 3 se nevztahuje
na doklady o vzdělání vydané v členském státě
Evropské unie, v jiném smluvním státě Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švý-
carské konfederaci nebo předkládané fyzickou oso-
bou z tohoto státu.

(5) Hodlá-li žadatel o povolení, který je státním
příslušníkem členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodář-
ském prostoru nebo Švýcarské konfederace, vykoná-
vat činnost podléhající povolení dočasně nebo pří-
ležitostně, Úřad provede ověření jeho odborné kva-
lifikace za podmínek stanovených zákonem o uzná-
vání odborné kvalifikace.“.

17. V § 10 odstavec 1 zní:

„(1) Žádost o povolení musí obsahovat

a) rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum na-
rození fyzické osoby, která je

1. žadatelem,
2. členem statutárního orgánu žadatele, který je

právnickou osobou, nebo

3. zástupcem právnické osoby, která je členem
statutárního orgánu žadatele, který je práv-
nickou osobou,
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b) název vysoce rizikového biologického agens
nebo toxinu, jeho množství a účel a popis na-
kládání s ním,

c) místo výkonu povolované činnosti, liší-li se od
místa sídla nebo trvalého pobytu žadatele.“.

18. V § 10 odst. 2 písm. a) se slovo „a“ nahra-
zuje slovem „nebo“ a slovo „odpovědných“ se na-
hrazuje slovem „odborných“.

19. V § 10 odst. 2 písm. b) se slovo „zařízení“
nahrazuje slovy „technického a technologického la-
boratorního a výrobního vybavení“.

20. V § 10 odst. 2 písm. d) se slova „nebo nebyl
insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek této
osoby nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního
řízení“ zrušují.

21. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Žádost o povolení musí být podána na for-
muláři. Vzor formuláře k žádosti o povolení stanoví
prováděcí právní předpis.“.

22. V § 11 odst. 3 písm. a) a b) se slova „ , rod-
né číslo“ zrušují.

23. V § 11 odst. 3 písm. b) se slovo „odpověd-
ného“ nahrazuje slovem „odborného“.

24. V § 11 se odstavec 4 včetně poznámky pod
čarou č. 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

25. V § 11 odst. 4 se slova „Úřad prováděcím
právním předpisem“ nahrazují slovy „prováděcí
právní předpis“.

26. § 12 včetně nadpisu zní:

„§ 12

Nové rozhodnutí o vydání povolení,
zrušení a zánik povolení

(1) Dojde-li ke změně údajů uvedených v roz-
hodnutí o vydání povolení nebo jiných skutečností
významných pro výkon povolované činnosti, vydá
Úřad na základě žádosti držitele povolení nové roz-
hodnutí.

(2) Novým rozhodnutím vydaným podle od-
stavce 1 se původní rozhodnutí ruší.

(3) Dozví-li se Úřad o změně údajů uvedených
v rozhodnutí o vydání povolení nebo jiných skuteč-

ností významných pro výkon povolované činnosti
a držitel povolení nepodal žádost o vydání nového
rozhodnutí, Úřad jej k podání žádosti vyzve; k tomu
mu stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než 5 pra-
covních dnů ode dne doručení výzvy.

(4) Úřad zruší povolení, jestliže jeho držitel
a) získal povolení na základě nepravdivých nebo

neúplných údajů,
b) neplní své povinnosti stanovené tímto zákonem

nebo neodstraní nedostatky zjištěné Úřadem,
c) přestal splňovat podmínky rozhodné pro jeho

vydání,

d) o zrušení povolení písemně požádal, nebo
e) přes výzvu Úřadu podle odstavce 3 nepožádal

o vydání nového rozhodnutí.

(5) Pokud držitel povolení nehodlá dále vyko-
návat povolenou činnost, oznámí tuto skutečnost
bez zbytečného odkladu Úřadu a současně požádá
o zrušení povolení.

(6) Povolení zaniká

a) dnem zániku nebo smrti jeho držitele,
b) prohlášením konkurzu na majetek držitele po-

volení, nebo

c) rozhodnutím Úřadu o zrušení povolení.

(7) Držitel povolení je bez zbytečného odkladu
po zániku povolení povinen v souladu s tímto zá-
konem ukončit povolenou činnost.

(8) Odvolání proti rozhodnutí o zrušení povo-
lení nemá odkladný účinek.“.

27. V § 13 se písmena b) a c) zrušují.

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

28. V § 13 písmeno b) zní:

„b) umožnit vstup na pracoviště inspektorům
Úřadu, mezinárodním inspektorům a osobám
přizvaným Úřadem a sdělit jim informace o roz-
sahu právěkonaných činností a o bezpečnostních
opatřeních nutných pro výkon kontroly,“.

29. V § 13 se na konci písmene d) tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena e) až l), která znějí:
„e) bez zbytečného odkladu informovat Úřad

o změně odborného zástupce, byl-li ustanoven,
a o další důležité změně, ke které došlo při vý-
konu povolené činnosti, zejména o
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1. změně v podmínkách pro vydání povolení,

2. organizační změně,

3. změně technického nebo technologického la-
boratorního a výrobního vybavení pracoviš-
tě,

f) plánovanou změnu při výkonu povolené čin-
nosti podle písmene e) ohlašovat Úřadu nej-
méně 30 dní před jejím provedením,

g) v případě zničení vysoce rizikového biologic-
kého agens nebo toxinu postupovat způsobem,
který nepředstavuje nebezpečí pro zdraví lidí
nebo zvířat anebo nebezpečí pro životní pro-
středí,

h) poskytovat vysoce rizikové biologické agens
nebo toxin pouze držiteli povolení podle § 6
odst. 1, pokud Úřad ve výjimečném odůvodně-
ném případě na omezenou dobu rozhodnutím
nestanoví jinak a pokud současně nebude ohro-
žen účel tohoto zákona,

i) informovat dopravce vysoce rizikového biolo-
gického agens nebo toxinu o povaze zboží,
které mu bylo svěřeno, a o bezpečném způsobu
nakládání s ním a toto informování dokumen-
tovat,

j) vnitřním předpisem stanovit požadavky na za-
jišťování řádného výkonu činností, které souvisí
s povoleným nakládáním s vysoce rizikovým
biologickým agens nebo toxinem, včetně povin-
nosti zajistit soustavný přehled odborného zá-
stupce o stavu provádění těchto činností,

k) při zániku a zrušení povolení bez zbytečného
odkladu zajistit předání vysoce rizikového bio-
logického agens nebo toxinu jinému držiteli po-
volení nebo jeho zničení a

l) bez zbytečného odkladu oznámit Úřadu únik
vysoce rizikového biologického agens nebo to-
xinu do životního prostředí.“.

30. § 13a včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 14 zní:

„§ 13a

Přeprava

(1) Přepravovat vysoce rizikové biologické
agens a toxin lze pouze v přepravním obalu a způso-
bem stanoveným zvláštním právním předpisem
upravujícím přepravu nebezpečných věcí14).

(2) Dopravce musí zajistit, aby zásilka, která
obsahuje vysoce rizikové biologické agens nebo to-
xin, byla přepravována, skladována při přepravě
a předána příjemci způsobem znemožňujícím krá-
dež, zneužití a ztrátu, a musí zajistit, aby se s ní ne-
oprávněná osoba nedostala do styku.

14) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění poz-
dějších předpisů.
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě ne-
bezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb.
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů.
Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF),
vyhlášená pod č. 8/1985 Sb.
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním
provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebez-
pečných věcí, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a do-
plnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podni-
kání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších před-
pisů.
Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpeč-
ných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN),
vyhlášená pod č. 102/2011 Sb. m. s.“.

31. V § 14 odst. 2 se slova „do členských států
Úmluvy a jen“ zrušují.

32. V § 14 se na konci textu odstavce 2 do-
plňuje text „odst. 1“.

33. V § 14 odst. 3 se slova „z členských států
Úmluvy a jen“ zrušují.

34. V § 14 se na konci textu odstavce 3 do-
plňuje text „odst. 1“.

35. V § 14 odstavec 5 zní:

„(5) Držitel povolení je povinen oznámit
Úřadu vstup vysoce rizikových biologických agens
nebo toxinů na území České republiky nebo jejich
opuštění území České republiky do 5 dnů ode dne
uskutečnění. Oznámení se předává elektronicky.“.

36. V § 14 se doplňují odstavce 6 až 8, které
znějí:

„(6) Oznámení podle odstavce 5 obsahuje

a) druh a množství dovezených nebo vyvezených
vysoce rizikových biologických agens nebo to-
xinů,

b) jméno, příjmení, telefonní číslo a adresu elek-
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tronické pošty fyzické osoby, která zajišťuje
dovoz nebo vývoz pro držitele povolení,

c) obchodní firmu nebo název a sídlo právnické
osoby nebo jméno, příjmení, datum narození
a místo trvalého pobytu fyzické osoby, která
je dodavatelem vysoce rizikových biologických
agens nebo toxinů nebo jejich příjemcem v za-
hraničí,

d) datum uskutečnění dovozu nebo vývozu,

e) obchodní firmu nebo název a identifikační číslo
dopravce a

f) celní úřad, který vedl celní řízení při dovozu
nebo vývozu.

(7) Vzor oznámení podle odstavce 5 stanoví
prováděcí právní předpis.

(8) Při vývozu vysoce rizikových biologických
agens nebo toxinů musí mít držitel povolení k dispo-
zici písemné prohlášení zahraničního konečného
uživatele, že vysoce riziková biologická agens nebo
toxiny nebudou používány k výrobě nebo vývoji
bakteriologických (biologických) nebo toxinových
zbraní, s uvedením konkrétního účelu jejich pou-
žití.“.

37. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 14a

Zabezpečení vysoce rizikového biologického
agens a toxinu

(1) Držitel povolení je povinen chránit vysoce
rizikové biologické agens a toxin a výrobní zařízení
k jeho výrobě před ztrátou, krádeží a zneužitím, a to
zejména technickými prostředky nebo ostrahou.

(2) Držitel povolení je povinen uložit vysoce
rizikové biologické agens a toxin v uzamčené míst-
nosti, jejíž stěny, strop, podlaha, okna a dveře jsou
z materiálu zabraňujícího vniknutí, v nepřenosné
uzamykatelné schráně nebo ve zvláštním k tomu
účelu určeném uzamykatelném laboratorním vyba-
vení.

(3) Držitel povolení je povinen zajistit, aby do
místnosti, ve které je uloženo vysoce rizikové biolo-
gické agens nebo toxin, samostatně vstupovaly pou-
ze držitelem povolení určené osoby. Klíče a přístu-
pové prostředky k této místnosti musí být uloženy

odděleně od klíčů a přístupových prostředků k jiným
místnostem.

(4) Držitel povolení je povinen vytvořit a aktua-
lizovat seznam osob, které mají přístup k vysoce ri-
zikovému biologickému agens nebo toxinu.

(5) Držitel povolení, který provozuje pracoviš-
tě podle § 5 odst. 6, kde se nakládá s vysoce riziko-
vým biologickým agens nebo toxinem, je povinen
vytvořit seznam osob, které mají na toto pracoviště
přístup.

(6) Držitel povolení je povinen zajistit, aby
všechny osoby, které mají přístup k vysoce riziko-
vému biologickému agens nebo toxinu, byly každo-
ročně proškoleny v oblasti zabezpečení vysoce rizi-
kového biologického agens a toxinu proti zneužití,
ztrátě a krádeži.“.

38. V § 16 odst. 1 se slova „ ; evidence se archi-
vuje 10 let od zániku povolení k nakládání s vysoce
rizikovými biologickými agens nebo toxiny“ zrušují.

39. V § 16 odst. 2 se slova „zařízení, ve kte-
rých“ nahrazují slovy „pracoviště, kde“.

40. V § 16 odst. 4 se slova „a předpokládané
údaje pro následující kalendářní rok do 31. srpna
daného roku“ zrušují.

41. V § 16 odstavec 5 zní:

„(5) Deklarace musí obsahovat

a) druh a množství všech vysoce rizikových bio-
logických agens a toxinů, s nimiž je povoleno
nakládat,

b) název pracoviště, kde se deklarovaná činnost
provádí, a jeho umístění,

c) technické a technologické laboratorní a výrobní
vybavení pracoviště podle písmene b) a

d) informaci, zda je nakládání s vysoce rizikovými
biologickými agens nebo toxiny součástí národ-
ního obranného nebo bezpečnostního vý-
zkumu.“.

42. V § 16 odst. 6 se za slova „vedení evidence“
vkládají slova „ , době jejího uchovávání“ a slova
„Úřad prováděcím právním předpisem“ se nahrazují
slovy „prováděcí právní předpis“.

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

„(7) Vzor deklarace stanoví prováděcí právní
předpis.“.
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44. Nad označení § 17 se vkládá nadpis, který
zní:

„Rizikové biologické agens a toxin“.

45. § 17 zní:

„§ 17

(1) Nakládat s rizikovými biologickými agens
a toxiny na území České republiky lze jen k

a) průmyslovým, zemědělským, výzkumným,
zdravotnickým, farmaceutickým a dalším míro-
vým účelům,

b) ochranným účelům, které se přímo týkají ob-
rany proti bakteriologickým (biologickým)
nebo toxinovým zbraním, nebo

c) prevenci, identifikaci, diagnostice a léčbě ne-
mocí, které jsou způsobeny biologickými agens
nebo toxiny.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která na-
kládá s rizikovým biologickým agens nebo toxinem,
je povinna oznamovat Úřadu formou deklarace
údaje za uplynulý kalendářní rok do 31. ledna roku
následujícího.

(3) Deklarace musí obsahovat

a) druh a množství všech ohlášených rizikových
biologických agens a toxinů,

b) pracoviště, kde se deklarovaná činnost provádí,
c) technické a technologické laboratorní a výrobní

vybavení pracovišť podle písmene b) a

d) informaci, zda je nakládání s rizikovým biolo-
gickým agens a toxinem součástí národního ob-
ranného nebo bezpečnostního výzkumu.

(4) Pro evidenci rizikových biologických agens
a toxinů se použije obdobně § 16.

(5) Seznam rizikových biologických agens a to-
xinů stanoví prováděcí právní předpis.

(6) Podrobnosti o vedení evidence, době jejího
uchovávání, údajích obsažených v deklaraci a vzor
deklarace stanoví prováděcí právní předpis.“.

46. Za § 17 se vkládají nové § 17a až 17c, které
včetně nadpisu znějí:

„§ 17a

(1) V případě, že fyzická nebo právnická osoba
hodlá poprvé nakládat s rizikovým biologickým

agens nebo toxinem, je povinna ohlásit tuto skuteč-
nost Úřadu 14 dnů před uskutečněním tohoto na-
kládání.

(2) Ohlašovací povinnost se vztahuje i na insta-
laci nového technického a technologického labora-
torního a výrobního vybavení.

(3) Ohlášení podle odstavce 1 musí obsahovat

a) druh rizikového biologického agens nebo to-
xinu a

b) údaje podle § 17 odst. 3 písm. b) a c).

(4) Ohlašovací povinnost podle odstavce 1 se
nevztahuje na nakládání s

a) rizikovým biologickým agens nebo toxinem při
záchranných pracích a likvidačních pracích10),

b) diagnostickým vzorkem obsahujícím rizikové
biologické agens nebo kulturou rizikového bio-
logického agens získanou z tohoto vzorku po
dobu kratší než 30 dnů v referenční nebo dia-
gnostické laboratoři podle zvláštního právního
předpisu11),

c) rizikovým biologickým agens obsaženým ve
vakcíně, pokud tato vakcína není používána
k výzkumnému účelu, nebo

d) rizikovým toxinem obsaženým v certifikovaném
referenčním materiálu podle zákona o metrolo-
gii.

(5) Kdo bez předchozího ohlášení nakládá s ri-
zikovým biologickým agens nebo toxinem podle od-
stavce 4 písm. a), je povinen ohlásit takové nakládání
bez zbytečného odkladu Úřadu.

(6) Vzory ohlášení podle odstavců 1 a 2 stanoví
prováděcí právní předpis.

§ 17b

(1) Právnická nebo fyzická osoba, která nakládá
s rizikovým biologickým agens nebo toxinem,
oznámí Úřadu vstup rizikového biologického agens
nebo toxinu na území České republiky nebo jeho
opuštění území České republiky do 5 dnů ode dne
uskutečnění. Oznámení se předává elektronicky.

(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje

a) druh a množství dovezených nebo vyvezených
rizikových biologických agens nebo toxinů,

b) jméno, příjmení, telefonní číslo a adresu elek-
tronické pošty fyzické osoby, která zajišťuje
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dovoz nebo vývoz pro osobu nakládající s rizi-
kovým biologickým agens nebo toxinem,

c) obchodní firmu nebo název a sídlo právnické
osoby nebo jméno, příjmení, datum narození
a místo trvalého pobytu fyzické osoby, která
je dodavatelem rizikového biologického agens
nebo toxinu nebo jeho příjemcem v zahraničí,

d) datum uskutečnění dovozu nebo vývozu,

e) obchodní firmu nebo název a identifikační číslo
dopravce a

f) celní úřad, který vedl celní řízení v případě do-
vozu nebo vývozu.

(3) Vzor oznámení podle odstavce 1 stanoví
prováděcí právní předpis.

(4) Při vývozu rizikového biologického agens
nebo toxinu musí mít osoba, která nakládá s riziko-
vým biologickým agens nebo toxinem, k dispozici
písemné prohlášení zahraničního konečného uživa-
tele, že rizikové biologické agens nebo toxin nebu-
dou používány k výrobě nebo vývoji bakteriologic-
kých (biologických) nebo toxinových zbraní, s uve-
dením konkrétního účelu jejich použití.

§ 17c

Zabezpečení a přeprava rizikového biologického
agens a toxinu

(1) Každý, kdo nakládá s rizikovým biologic-
kým agens nebo toxinem, je povinen

a) zajistit zabezpečení rizikového biologického
agens nebo toxinu proti ztrátě, zneužití nebo
krádeži, a to zejména technickými prostředky,

b) zajistit zničení rizikového biologického agens
nebo toxinu takovým způsobem, který nepřed-
stavuje nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat
anebo nebezpečí pro životní prostředí,

c) oznámit bez zbytečného odkladu Úřadu únik
rizikového biologického agens nebo toxinu do
životního prostředí,

d) zajistit, aby osoba, která má přístup k riziko-
vému biologickému agens nebo toxinu, byla
každoročně proškolena v oblasti zabezpečení
rizikových biologických agens a toxinů proti
zneužití, krádeži a ztrátě, a

e) bez zbytečného odkladu informovat Úřad
o změně, ke které došlo při výkonu ohlášené
činnosti, zejména o organizační změně a změně

technického nebo technologického laborator-
ního a výrobního vybavení pracoviště.

(2) Přepravovat rizikové biologické agens nebo
toxin lze pouze v přepravním obalu a způsobem sta-
noveným zvláštním právním předpisem upravujícím
přepravu nebezpečných věcí14).“.

47. V části první nadpisu hlavy V se slovo
„DOZORU“ nahrazuje slovem „KONTROLY“.

48. Nadpis § 18 zní: „Kontrola“.

49. V § 18 odst. 1 se slova „vykonává dozor“
nahrazují slovy „vykonává kontrolu“ a slova „(dále
jen „dozor“)“ se zrušují.

50. V § 18 odst. 3 se slovo „Dozor“ nahrazuje
slovem „Kontrolu“.

51. V § 18 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Pověření inspektora ke kontrole má formu
průkazu vydaného Úřadem. Průkaz obsahuje

a) jméno, popřípadě jména a příjmení inspektora,

b) datum a místo narození inspektora,

c) fotografii nebo jinou formou pořízenou po-
dobenku inspektora,

d) podpis inspektora,

e) datum vydání průkazu a

f) název a adresu sídla Úřadu.“.

52. V § 19 odst. 1 se slovo „neprodleně“ nahra-
zuje slovy „bez zbytečného odkladu“.

53. V § 19 odst. 1 se za slova „vysoce riziko-
vých“ vkládají slova „nebo rizikových“.

54. V § 19 se dosavadní odstavec 2 zrušuje a zá-
roveň se zrušuje označení odstavce 1.

55. V § 20 se slova „předseda Úřadu a“ zrušují.

56. V § 20 písm. b) se slova „zařízení, jejich
částí, systému nebo jejich souborů“ nahrazují slovy
„technického a technologického laboratorního a vý-
robního vybavení“.

57. Nad označení § 21 se vkládá nadpis „Pře-
stupky“.

58. § 21 zní:

„§ 21

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí přestupku tím, že
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a) poruší zákaz vývoje, výroby, získávání, hroma-
dění, držení, zpracování, použití, spotřeby, do-
vozu, vývozu, přepravy nebo distribuce bakte-
riologických (biologických) nebo toxinových
zbraní nebo jiného nakládání s bakteriologic-
kými (biologickými) nebo toxinovými zbra-
němi nebo nakládání se zakázanou informací
včetně podpory nebo financování těchto aktivit
podle § 4 odst. 1,

b) poruší zákaz vývoje, výroby, získávání, hroma-
dění, držení, dovozu, vývozu, distribuce nebo
jiného nakládání s technickým a technologickým
laboratorním a výrobním vybavením pro vý-
robu bakteriologických (biologických) nebo to-
xinových zbraní nebo jejich nosičů anebo pro-
jektování, výstavby nebo užívání pracovišť k je-
jich výrobě včetně podpory nebo financování
těchto aktivit podle § 4 odst. 2,

c) poruší zákaz vývoje, výroby, získávání, hroma-
dění nebo držení biologických agens nebo to-
xinů takových druhů nebo v takovém množství,
které neodpovídá potřebě jejich použití pro pre-
ventivní, ochranné nebo jiné mírové účely podle
§ 4 odst. 3,

d) neinformuje Policii České republiky o skuteč-
nostech podle § 5 odst. 1 nebo 5,

e) neinformuje Úřad o skutečnostech podle § 5
odst. 3,

f) neinformuje Úřad o skutečnostech podle § 5
odst. 6, nebo

g) nakládá s vysoce rizikovým biologickým agens
nebo toxinem bez povolení Úřadu podle § 6.

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

a) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. a) až c),

b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. g),

c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. f), nebo

d) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. d) nebo e).“.

59. Za § 21 se vkládají nové § 21a až 21e, které
včetně nadpisu znějí:

„§ 21a

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická
osoba, která je držitelem povolení podle tohoto zá-
kona nebo držitelem takového povolení byla a toto
povolení zaniklo nebo bylo zrušeno, se dopustí pře-
stupku tím, že

a) nakládá s vysoce rizikovým biologickým agens
nebo toxinem v rozsahu, který není stanoven
v povolení,

b) neposkytne Úřadu součinnost podle § 13
písm. b) nebo c),

c) neinformuje Úřad bez zbytečného odkladu
o skutečnosti podle § 13 písm. d) až f) nebo l)
nebo podle § 14 odst. 5,

d) postupuje v případě zničení vysoce rizikového
biologického agens nebo toxinu v rozporu
s § 13 písm. g),

e) poskytne vysoce rizikové biologické agens nebo
toxin osobě v rozporu s § 13 písm. h),

f) neinformuje dopravce vysoce rizikového biolo-
gického agens nebo toxinu o skutečnostech po-
dle § 13 písm. i) nebo takové informování ne-
zdokumentuje,

g) nestanoví vnitřním předpisem požadavky podle
§ 13 písm. j),

h) nezajistí při zániku nebo zrušení povolení bez
zbytečného odkladu předání vysoce rizikového
biologického agens nebo toxinu jinému držiteli
povolení nebo jeho zničení podle § 13 písm. k),
nebo

i) přepravuje vysoce rizikové biologické agens
nebo toxin v rozporu s § 13a odst. 1.

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická
osoba, která je držitelem povolení podle tohoto zá-
kona nebo držitelem takového povolení byla a toto
povolení zaniklo nebo bylo zrušeno, se dopustí pře-
stupku tím, že

a) vyveze nebo doveze vysoce rizikové biologické
agens nebo toxin k jinému účelu, nežli uvede-
nému v § 14 odst. 2 nebo 3,

b) nemá při vývozu rizikového biologického agens
nebo toxinu písemné prohlášení zahraničního
konečného uživatele podle § 14 odst. 8,

c) nezajistí ochranu vysoce rizikového biologic-
kého agens nebo toxinu anebo výrobního zaří-

Sbírka zákonů č. 253 / 2017Strana 2750 Částka 89



zení k jejich výrobě před ztrátou, krádeží nebo
zneužitím podle § 14a odst. 1,

d) neuloží vysoce rizikové biologické agens nebo
toxin podle § 14a odst. 2,

e) nezajistí, aby do místnosti, ve které je uloženo
vysoce rizikové biologické agens nebo toxin,
samostatně vstupovaly pouze držitelem povo-
lení určené osoby nebo neuloží klíče nebo pří-
stupové prostředky podle § 14a odst. 3,

f) nevytvoří nebo neaktualizuje seznam osob,
které mají přístup k vysoce rizikovému biolo-
gickému agens nebo toxinu podle § 14a odst. 4,

g) nevytvoří seznam osob, které mají přístup na
pracoviště s vysoce rizikovým biologickým
agens nebo toxinem podle § 14a odst. 5, nebo

h) nezajistí, aby osoba, která má přístup k vysoce
rizikovému biologickému agens nebo toxinu,
byla každoročně proškolena podle § 14a
odst. 6.

(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická
osoba, která je držitelem povolení podle tohoto zá-
kona nebo držitelem takového povolení byla a toto
povolení zaniklo nebo bylo zrušeno, se dopustí pře-
stupku tím, že

a) nevede evidenci o nakládání s vysoce riziko-
vými biologickými agens nebo toxiny nebo ji
na požádání nepředloží Úřadu podle § 16
odst. 1,

b) neodevzdá při zániku nebo zrušení povolení ce-
lou evidenci o nakládání s vysoce rizikovými
biologickými agens nebo toxiny Úřadu podle
§ 16 odst. 3, nebo

c) nepředloží Úřadu deklaraci podle § 16 odst. 4.

(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze ulo-
žit pokutu do

a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 2 písm. a),

b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. a), b), g) až i), odstavce 2 písm. c)
až e) nebo odstavce 3 písm. a),

c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. c) až f) nebo odstavce 2 písm. f) až h)
nebo odstavce 3 písm. b) nebo c), nebo

d) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2
písm. b).

§ 21b

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická
osoba, která nakládá s rizikovými biologickými
agens nebo toxiny, se dopustí přestupku tím, že
a) neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 17 odst. 2,

§ 17b odst. 1 nebo § 17c odst. 1 písm. c),

b) nesplní ohlašovací povinnost podle § 17a odst. 1
nebo 2,

c) nevede evidenci o nakládání s rizikovým biolo-
gickým agens nebo toxinem podle § 17 odst. 4,

d) nemá při vývozu rizikového biologického agens
nebo toxinu k dispozici písemné prohlášení za-
hraničního konečného uživatele podle § 17b
odst. 4,

e) přepravuje rizikové biologické agens nebo toxin
v rozporu s § 17c odst. 2,

f) nezajistí zabezpečení rizikového biologického
agens nebo toxinu proti ztrátě, zneužití nebo
krádeži podle § 17c odst. 1 písm. a),

g) nezajistí zničení rizikového biologického agens
nebo toxinu podle § 17c odst. 1 písm. b),

h) nezajistí, aby osoba, která má přístup k riziko-
vému biologickému agens nebo toxinu, byla
každoročně proškolena podle § 17c odst. 1
písm. d), nebo

i) neinformuje bez zbytečného odkladu Úřad
o organizační změně nebo o změně technického
nebo technologického vybavení pracoviště po-
dle § 17c odst. 1 písm. e).

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

a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a) až c), e) až g) nebo i),

b) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. h), nebo

c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. d).

§ 21c

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická
osoba, která je dopravcem vysoce rizikových biolo-
gických agens nebo toxinů, se dopustí přestupku
tím, že nezajistí, aby
a) zásilka obsahující vysoce rizikové biologické

agens nebo toxin byla přepravována, skladována
při přepravě nebo předána příjemci způsobem
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znemožňujícím krádež, zneužití nebo ztrátu
podle § 13a odst. 2, nebo

b) se neoprávněná osoba nedostala do styku se zá-
silkou obsahující vysoce rizikové biologické
agens nebo toxin podle § 13a odst. 2.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit
pokutu do 100 000 Kč.

§ 21d

(1) Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí
doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká
nejpozději 8 let od jeho spáchání.

(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává
Úřad.

(3) Pokuty za přestupky vybírá Úřad.

(4) Sazba pokuty za přestupek podle tohoto zá-
kona se zvyšuje na dvojnásobek, jestliže je týž pře-
stupek spáchán opakovaně. Přestupek je spáchán
opakovaně, pokud ode dne, kdy rozhodnutí o ulo-
žení pokuty za týž přestupek nabylo právní moci,
neuplynul 1 rok.

§ 21e

Využívání údajů pro výkon státní správy
v oblasti zákazu bakteriologických (biologických)

a toxinových zbraní

(1) Úřad využívá pro výkon své působnosti
v oblasti zákazu bakteriologických (biologických)
a toxinových zbraní

a) referenční údaje ze základního registru obyva-
tel,

b) údaje z informačního systému evidence obyva-
tel a

c) údaje z informačního systému cizinců.

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

a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum, místo a okres narození; u subjektu

údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,

d) adresa místa pobytu,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí sub-
jektu údajů mimo území České republiky, da-
tum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlá-
šení za mrtvého, pak den, který je v rozhodnutí
uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství.

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

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a okres narození; u občana, který se na-
rodil v cizině, stát, kde se narodil,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí ob-
čana mimo území České republiky, pak datum,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo.

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

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a stát, kde se cizinec narodil,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

g) druh a adresa místa pobytu na území České re-
publiky,

h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, pak stát, na jehož
území k úmrtí došlo, a datum úmrtí a den, který
byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který cizinec prohlášený za mrtvého ne-
přežil.

(5) 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
předcházejícím současný stav.
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(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním
případě použít vždy jen takové údaje, které jsou ne-
zbytné ke splnění daného úkolu.“.

60. V § 22 odstavec 1 zní:

„(1) Úřad vydá vyhlášku k provedení § 6
odst. 4, § 10 odst. 3, § 11 odst. 4, § 14 odst. 7, § 16
odst. 6 a 7, § 17 odst. 5 a 6, § 17a odst. 6 a § 17b
odst. 3.“.

61. V § 22 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako od-
stavce 2 až 5.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona
nakládal s vysoce rizikovým biologickým agens
nebo toxinem anebo s rizikovým biologickým agens
nebo toxinem podle zákona č. 281/2002 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, je povinen přizpůsobit své právní poměry zá-
konu č. 281/2002 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Povinnost ohlásit Státnímu úřadu pro jader-

nou bezpečnost první nakládání s vysoce rizikovým
biologickým agens nebo toxinem podle § 6 odst. 3
písm. d) zákona č. 281/2002 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se v případě
osoby, která s tímto vysoce rizikovým biologickým
agens nebo toxinem nakládala výhradně k účelu uve-
denému v tomto ustanovení již ke dni nabytí účin-
nosti tohoto zákona na základě povolení podle zá-
kona č. 281/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za splně-
nou.

Čl. III

Oznámení

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze
dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací
v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby
informační společnosti.

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

v z. Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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254

ZÁKON

ze dne 20. července 2017,

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Změna zákona o daních z příjmů
Čl. I

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

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. 105/2013 Sb., zákona
č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 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., zákona
č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona
č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona
č. 125/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 271/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb.
a zákona č. 454/2016 Sb., se mění takto:
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1. V § 15 odst. 1 větě čtvrté se text „2 000 Kč a“
nahrazuje textem „3 000 Kč,“.

2. V § 15 odst. 1 se na konci textu věty čtvrté
doplňují slova „a hodnota jednoho odběru krvetvor-
ných buněk, s výjimkou úhrady prokázaných ces-
tovních nákladů spojených s odběrem, se oceňuje
částkou 20 000 Kč“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.,

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se poprvé použije pro zdaňovací období ka-
lendářního roku, ve kterém tento zákon nabyl účin-
nosti.

Čl. III

Účinnost

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

v z. Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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255

ZÁKON

ze dne 20. července 2017,

kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona
č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb.,
zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zá-
kona č. 77/2006 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona
č. 291/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona
č. 359/2012 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění
takto:

1. V § 5 odst. 2 písm. a) se slovo „ , kožešin“
zrušuje.

2. V § 5 se za odstavec 6 doplňuje odstavec 7,
který zní:

„(7) Zakazuje se chov a usmrcování zvířat vý-
hradně nebo převážně za účelem získání kožešin.“.

3. V § 27 odst. 1 písm. q) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

4. V § 27 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno s), které zní:

„s) v rozporu s § 5 odst. 7 chová nebo usmrtí zvíře
výhradně nebo převážně za účelem získání ko-
žešin.“.

5. V § 27 odst. 12 písm. a) se slova „nebo r)“
nahrazují slovy „ , r) nebo s)“.

6. V § 27a odst. 1 písm. n) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

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

„p) v rozporu s § 5 odst. 7 chová nebo usmrtí zvíře
výhradně nebo převážně za účelem získání ko-
žešin.“.

8. V § 27a odst. 20 písm. a) se slova „nebo o)“
nahrazují slovy „ , o) nebo p)“.

9. Za § 29b se vkládá nový § 29c, který zní:

„§ 29c

(1) Provozuje-li chovatel ke dni nabytí účin-
nosti § 5 odst. 7 tohoto zákona s vědomím krajské
veterinární správy chov zvířat výhradně nebo pře-
vážně za účelem získání kožešin (dále jen „chov zví-
řat pro kožešiny“), ukončí jej v souladu s dosavad-
ními předpisy do 31. ledna 2019.

(2) Ministerstvo poskytne za podmínek dále
uvedených ze státního rozpočtu jednorázový fi-
nanční příspěvek ke zmírnění dopadů chovatelům,
kteří v rámci podnikatelské činnosti provozují chov
zvířat pro kožešiny a svou činnost ukončí v přechod-
ném období podle odstavce 1 (dále jen „kompen-
zační příspěvek“).

(3) Ministerstvo poskytne kompenzační příspě-
vek na žádost chovateli, který prokáže, že by se
ukončením chovu zvířat pro kožešiny jinak bez své
viny dostal do vážných obtíží s plněním dlouhodo-
bých finančních závazků vzniklých nejpozději
30. června 2016 v účelné souvislosti s provozem
chovu zvířat pro kožešiny. V případech hodných
zvláštního zřetele může ministerstvo poskytnout
kompenzační příspěvek i v souvislosti s dlouhodo-
bým finančním závazkem vzniklým po 30. červnu
2016, avšak přede dnem nabytí účinnosti § 5 odst. 7
tohoto zákona. Při určování výše kompenzačního
příspěvku podle tohoto odstavce přihlédne minister-
stvo zejména k celkové výši neuhrazených závazků,
jejich účelnosti a tržní hodnotě majetku využívaného
v souvislosti s chovem.

(4) Ministerstvo může dále i bez splnění pod-
mínek podle odstavce 3 poskytnout dodatečně nebo
samostatně kompenzační příspěvek v přiměřené výši,
která nepřesáhne průměrnou výši ročního čistého
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zisku z dotčeného chovu zvířat pro kožešiny za po-
sledních pět let.

(5) O kompenzační příspěvek může žádat pou-
ze chovatel, který zahájil chov zvířat pro kožešiny
nejpozději 30. června 2016 a nejpozději tohoto dne
o jeho provozu uvědomil krajskou veterinární
správu. V případech hodných zvláštního zřetele
může ministerstvo přijmout i žádost chovatele,
který zahájil chov zvířat pro kožešiny nebo o jeho
provozu uvědomil krajskou veterinární správu
po 30. červnu 2016, avšak přede dnem nabytí účin-
nosti § 5 odst. 7 tohoto zákona. Žádost je oprávněn

podat i právní nástupce chovatele, který splnil pod-
mínky uvedené v tomto odstavci.

(6) Podrobnosti o způsobu a rozsahu poskyto-
vání kompenzačního příspěvku stanoví ministerstvo
vyhláškou.“.

Čl. II

Účinnost

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

v z. Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a na-
kladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablo-
necká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Pra-
ha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Ha-
vířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz;
Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky před-
platného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-
delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování před-
platného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na
tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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