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ZÁKON

ze dne 6. září 2016,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. I

V zákoně 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. 182/2014 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
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č. 113/2016 Sb., zákona č. 125/2016 Sb., zákona
č. 148/2016 Sb. a zákona č. 188/2016 Sb., se za
§ 38w vkládají nové § 38x až 38ze, které včetně nad-
pisů znějí:

„§ 38x

Výzva k prokázání příjmů

(1) Správce daně vyzve poplatníka k prokázání
vzniku a původu příjmů a dalších skutečností sou-
visejících s nárůstem jeho jmění, spotřebou nebo ji-
ným vydáním v případě, že

a) má důvodné pochybnosti, zda příjmy poplat-
níka oznámené nebo tvrzené správci daně od-
povídají nárůstu jeho jmění, spotřebě nebo ji-
nému vydání, a nejsou mu známy skutečnosti,
které by nárůst jmění, spotřebu nebo jiné vy-
dání ozřejmovaly, a

b) po předběžném posouzení dojde k závěru, že
rozdíl mezi těmito příjmy a nárůstem jmění,
spotřebou nebo jiným vydáním poplatníka
přesahuje 5 000 000 Kč.

(2) Správce daně ve výzvě k prokázání příjmů
uvede své pochybnosti způsobem, který umožňuje
poplatníkovi, aby se k nim vyjádřil a předložil dů-
kazní prostředky tak, aby došlo k odstranění těchto
pochybností.

(3) Ve výzvě k prokázání příjmů správce daně

a) určí rozhodné období pro posouzení vztahu
příjmů poplatníka k nárůstu jeho jmění, spo-
třebě nebo jinému vydání,

b) stanoví lhůtu k vyjádření a předložení důkaz-
ních prostředků k prokázání požadovaných
skutečností, která nesmí být kratší než 30 dnů,

c) poplatníka poučí o následcích spojených s ne-
prokázáním požadovaných skutečností a nepo-
skytnutím dostatečné součinnosti při prokazo-
vání požadovaných skutečností.

(4) Správce daně může požadované skutečnosti
doplňovat prostřednictvím další výzvy k prokázání
příjmů.

(5) Správce daně nevyzývá poplatníka k proká-
zání skutečností, o nichž je správci daně známo, že
nastaly v období, u kterého již uplynula lhůta pro
stanovení daně.

§ 38y

Povinnost prokázat příjmy

Poplatník je povinen prokázat skutečnosti po-
žadované ve výzvě k prokázání příjmů, ledaže pro-
káže, že nastaly v období, u kterého již uplynula
lhůta pro stanovení daně.

§ 38z

Prokázání příjmů

(1) Došlo-li k prokázání skutečností požadova-
ných ve výzvě k prokázání příjmů, správce daně
o tom poplatníka vhodným způsobem vyrozumí.

(2) Správce daně přistoupí ke stanovení daně
podle pomůcek zvláštním způsobem, pokud

a) nedošlo k prokázání skutečností požadovaných
ve výzvě k prokázání příjmů,

b) daň nelze stanovit na základě dokazování a

c) správce daně dojde po předběžném posouzení
k závěru, že daň stanovená podle pomůcek
zvláštním způsobem přesáhne 2 000 000 Kč.

§ 38za

Stanovení daně podle pomůcek
zvláštním způsobem

(1) Správce daně při stanovení daně podle po-
můcek zvláštním způsobem určí základ daně pomocí
odhadu výše příjmů, kterých by poplatník musel
dosáhnout, aby to odpovídalo nárůstu jeho jmění,
spotřebě nebo jinému vydání.

(2) Při odhadu výše příjmů podle odstavce 1
vyjde správce daně zejména z

a) informací, ze kterých přímo i nepřímo vyplývá,
že příjmy poplatníka neodpovídají nárůstu jeho
jmění, spotřebě nebo jinému vydání,

b) ekonomických ukazatelů,

c) porovnání se srovnatelnými poplatníky,

d) obvyklé hodnoty srovnatelného majetku,
spotřeby nebo jiného vydání,

e) pohybů a zůstatků na účtech,

f) prohlášení o majetku.

(3) Pokud při stanovení daně podle pomůcek
zvláštním způsobem nelze určit, do jakého zdaňova-
cího období příjmy spadají, hledí se na ně, jakoby
vznikly v posledním zdaňovacím období, za které již
lze stanovit daň.
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(4) Při stanovení daně podle pomůcek zvlášt-
ním způsobem správce daně přihlédne k okolnostem,
z nichž vyplývají výhody pro poplatníka, pouze po-
kud jím byly uplatněny a prokázány v řízení o sta-
novení daně podle pomůcek zvláštním způsobem.

§ 38zb

Penále při stanovení daně podle pomůcek
zvláštním způsobem

(1) Poplatníkovi vzniká povinnost uhradit pe-
nále z částky daně stanovené podle pomůcek zvlášt-
ním způsobem ve výši

a) 50 %, nebo

b) 100 %, pokud neposkytnutí součinnosti poplat-
níka závažně ztížilo nebo bránilo stanovení
daně.

(2) Správce daně rozhodne o povinnosti uhradit
penále v rámci platebního výměru, nebo dodateč-
ného platebního výměru, kterými se stanoví daň po-
dle pomůcek zvláštním způsobem, a současně penále
předepíše do evidence daní.

(3) Penále je splatné ke stejnému dni jako sta-
novená daň.

§ 38zc

Výzva k podání prohlášení o majetku

(1) Správce daně poplatníka vyzve k podání
prohlášení o majetku, pokud

a) nedošlo k prokázání skutečností požadovaných
ve výzvě k prokázání příjmů,

b) informace potřebné ke zjištění stavu jmění nelze
získat jiným způsobem, nebo je lze získat pouze
s nepoměrnými obtížemi a

c) správce daně dojde po předběžném posouzení
k závěru, že souhrnná hodnota majetku, který
je poplatník v prohlášení o majetku povinen
uvést, přesáhne 10 000 000 Kč.

(2) Poplatník je povinen podat prohlášení o ma-
jetku ve lhůtě 60 dnů od oznámení výzvy k podání
prohlášení o majetku; tuto lhůtu lze prodloužit.

(3) Ve výzvě správce daně poučí poplatníka
o povinnostech spojených s oznámením výzvy a pří-
padných následcích spojených s nepodáním prohlá-
šení o majetku nebo uvedením nepravdivých anebo
hrubě zkreslených údajů; ohledně nesplnění této po-

vinnosti není správce daně vázán povinností mlčen-
livosti pro účely trestního řízení.

(4) Pokud poplatník nepodá na výzvu správce
daně prohlášení o majetku, nebo v něm uvede ne-
pravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, správce daně
bez dalšího přistoupí ke stanovení daně podle pomů-
cek zvláštním způsobem.

§ 38zd

Náležitosti prohlášení o majetku

(1) V prohlášení o majetku je poplatník povinen
uvést úplné a pravdivé údaje.

(2) V prohlášení o majetku je poplatník povinen
uvést údaje, které se uvádějí v prohlášení o majetku
podle daňového řádu.

(3) V prohlášení o majetku je poplatník povinen
dále uvést

a) svěřenský fond, jehož je zakladatelem nebo ob-
myšleným, a skutečnosti, které jsou mu známy
o majetku v tomto svěřenském fondu,

b) věc nepodléhající výkonu rozhodnutí, pokud
jde o věc, kterou podnikatel nezbytně nutně
potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti,

c) peněžitý dluh nebo

d) výslovné prohlášení, že uvedl úplné a pravdivé
údaje.

(4) Rozhodným dnem pro sestavení prohlášení
o majetku je den oznámení výzvy k podání prohlá-
šení o majetku, není-li v této výzvě stanoven jiný
rozhodný den.

(5) Podpis poplatníka na prohlášení o majetku,
které není podáno ústně do protokolu nebo pro-
střednictvím datové zprávy, musí být úředně ověřen.

§ 38ze

Zvláštní ustanovení o náležitostech
prohlášení o majetku

(1) V prohlášení o majetku není poplatník po-
vinen uvést údaje, které může správce daně zjistit
z rejstříků a evidencí, do kterých má přístup. Tyto
údaje správce daně zveřejní na úřední desce a způso-
bem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Pokud souhrnná hodnota majetku, který je
poplatník v prohlášení o majetku povinen uvést, ne-
přesahuje 10 000 000 Kč, poplatník v prohlášení
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o majetku může uvést pouze tuto skutečnost a vý-
slovné prohlášení, že tento údaj je pravdivý.

(3) Poplatník není v prohlášení o majetku povi-
nen uvést

a) movitou věc, jejíž hodnota nepřesahuje
100 000 Kč, nebo

b) peněžitý dluh nepřesahující 100 000 Kč.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Penále podle § 38zb zákona č. 586/1992 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, lze uplatnit až v případě stanovení daně, u níž
uplynula lhůta pro podání řádného daňového při-
znání nebo dodatečného daňového přiznání po dni
nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna trestního zákoníku

Čl. III

V § 227 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
se slova „až na jeden rok“ nahrazují slovy „na šest
měsíců až tři léta, peněžitým trestem“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. IV

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

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 6. září 2016,

kterým se mění volební zákony a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o volbách do Parlamentu
České republiky

Čl. I

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., ná-
lezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 243/1999
Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona
č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona
č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona
č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona
č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona
č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona
č. 195/2010 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona
č. 58/2014 Sb., zákona č. 59/2014 Sb. a zákona
č. 114/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 16 se vkládají nové odstavce 1 až 3, které
znějí:

„(1) Volební kampaní se rozumí jakákoliv pro-
pagace kandidující politické strany, politického hnutí
nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého
kandidáta nebo volební agitace ve prospěch kandidu-
jící politické strany, politického hnutí nebo koalice,
jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta, ze-
jména veřejné oznámení určené na jejich podporu
anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoliv do-
provodné akce, za které se poskytne nebo obvykle
poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje
i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické
strany, politického hnutí, koalice, jejich kandidáta
nebo nezávislého kandidáta.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která se
hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí kandi-
dující politické strany, politického hnutí nebo koa-

lice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta, je
povinna se před vstupem do volební kampaně regis-
trovat jako registrovaná třetí osoba u Úřadu pro do-
hled nad hospodařením politických stran a politic-
kých hnutí (dále jen „Úřad“) zřízeného podle zá-
kona upravujícího sdružování v politických stranách
a politických hnutích.

(3) Volební kampaň podle tohoto zákona za-
číná dnem vyhlášení voleb do Parlamentu České re-
publiky a končí dnem vyhlášení celkových výsledků
voleb do Parlamentu České republiky.“.

Dosavadní odstavce 1 až 8 se označují jako od-
stavce 4 až 11.

2. V § 16 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„K volební kampani nelze využívat komunikační
média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která
je ovládaná krajem nebo obcí.“.

3. V § 16 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) Propagace nebo volební agitace šířené pro-
střednictvím komunikačních médií musí obsahovat
informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí
obdobně i pro využití velkoplošných zařízení a sdě-
lení v neprospěch kterékoliv kandidující politické
strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandi-
dáta nebo nezávislého kandidáta. Kandidující poli-
tické strany, politická hnutí, koalice nebo nezávislý
kandidát jsou povinni označit svým názvem nebo
zkratkou, v případě nezávislého kandidáta svým
jménem a příjmením, jimi využité prostředky vo-
lební kampaně. Registrované třetí osoby jsou po-
vinny jimi využité prostředky volební kampaně
označit názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením
a evidenčním číslem registrované třetí osoby přidě-
leným Úřadem.“.

Dosavadní odstavce 6 až 11 se označují jako od-
stavce 7 až 12.

4. V § 16 se odstavec 9 včetně poznámky pod
čarou č. 5h zrušuje.
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Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako od-
stavce 9 až 11.

5. V § 16 se odstavec 10 včetně poznámky pod
čarou č. 5i zrušuje.

Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 10.

6. Za § 16 se vkládají nové § 16a až 16i, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 16a

Volební účet

(1) Každá kandidující politická strana, politické
hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni
si pro financování volební kampaně nejpozději
do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umož-
ňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob
k zobrazování přehledu platebních transakcí na
tomto účtu (dále jen „volební účet“).

(2) Volební účet musí být veden u banky, spo-
řitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční
banky, která má pobočku umístěnu na území České
republiky.

(3) Peněžní prostředky uložené na volebním
účtu lze užít pouze na financování volební kampaně.
Výběr hotovosti z volebního účtu a její následné
užití na financování volební kampaně se zaznamená
v účetnictví.

(4) S peněžními prostředky na volebním účtu
nevyužitými na volební kampaň nelze nakládat po
dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu
týkajícím se porušení pravidel financování volební
kampaně, nejméně však po dobu 180 dnů ode dne
vyhlášení celkového výsledku voleb; tento zákaz se
nevztahuje na úhradu výdajů na volební kampaň po-
dle § 16c.

(5) Na úhradu pokuty uložené za správní delikt
týkající se porušení pravidel financování volební
kampaně lze využít peněžní prostředky na volebním
účtu nevyužité na volební kampaň.

(6) Do 60 dnů po uplynutí doby uvedené v od-
stavci 4 se veškeré peněžní prostředky na volebním
účtu nevyužité na volební kampaň převedou v pří-
padě

a) politické strany nebo politického hnutí na účet
politické strany nebo politického hnutí vedený
podle zákona upravujícího sdružování v politic-

kých stranách a politických hnutích; v případě
koalice je rozhodující dohoda členů koalice
o podílu, který má být převeden z volebního
účtu koalice na účet politických stran nebo po-
litických hnutí zastoupených v koalici; není-li
taková dohoda uzavřena, převedou se peněžní
prostředky z volebního účtu rovným dílem,

b) nezávislého kandidáta na sociální, zdravotní,
sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak ve-
řejně prospěšný účel, a to v rozsahu a způsobem,
který určí nezávislý kandidát.

(7) Volební účet lze zrušit teprve poté, co z něj
byly podle odstavce 5 nebo 6 převedeny veškeré pe-
něžní prostředky nevyužité na volební kampaň.

§ 16b

Financování volební kampaně

(1) Financování volební kampaně zahrnuje veš-
keré výdaje na volební kampaň. K úhradě těchto vý-
dajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na
volebním účtu.

(2) O financování volební kampaně vede kandi-
dující politická strana, politické hnutí, koalice nebo
nezávislý kandidát účetnictví podle zákona upravu-
jícího účetnictví.

(3) Údaje o peněžních prostředcích na voleb-
ním účtu se evidují s uvedením jména, příjmení, data
narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tyto
prostředky poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li
o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy
nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-
-li přiděleno.

(4) Údaje o jiných plněních ocenitelných v pe-
nězích se evidují s uvedením přehledu o původu
těchto plnění, včetně uvedení jména, příjmení, data
narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tato
plnění poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnic-
kou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo ná-
zvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li při-
děleno.

§ 16c

Výdaje na volební kampaň

(1) Výdaji na volební kampaň se rozumí součet
všech peněžních prostředků nebo jiných plnění oce-
nitelných v penězích, které kandidující politická
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strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandi-
dát vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně.

(2) Výdaje na volební kampaň nesmí přesáh-
nout

a) pro volby do Poslanecké sněmovny část-
ku 90 000 000 Kč včetně daně z přidané hod-
noty,

b) pro volby do Senátu částku 2 000 000 Kč včetně
daně z přidané hodnoty za každého kandidáta,
účastní-li se pouze prvního kola voleb, nebo
částku 2 500 000 Kč včetně daně z přidané hod-
noty, účastní-li se kandidát prvního i druhého
kola voleb.

(3) Do částky podle odstavce 2 se započítávají
částky, které kandidující politická strana, politické
hnutí nebo koalice, jejich kandidát anebo nezávislý
kandidát uhradili nebo mají uhradit, včetně částek,
které s jejich vědomím uhradily nebo se za ně za-
vázaly uhradit třetí osoby. Bylo-li plnění, které je
součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně
nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této
částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího
oceňování majetku státu.

(4) Nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí
být známy všechny osoby, které ve prospěch kandi-
dující politické strany, politického hnutí nebo koa-
lice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta
uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební
kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné
plnění. O těchto osobách se zveřejní na interneto-
vých stránkách kandidující politické strany, politic-
kého hnutí, koalice nebo nezávislého kandidáta
údaje stanovené v § 16b odst. 3.

§ 16d

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně

(1) Kandidující politická strana, politické hnutí,
koalice nebo nezávislý kandidát zajistí, aby přístup
k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu
vymezenou v § 16a zveřejněn způsobem umožňují-
cím dálkový přístup na jejich internetových strán-
kách. Kandidující politická strana, politické hnutí,
koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni ozná-
mit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde
budou zveřejňovány informace o financování vo-
lební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu in-

ternetových stránek, na kterých je účet přístupný;
koalice oznámí Úřadu i své složení.

(2) Kandidující politická strana, politické hnutí,
koalice nebo nezávislý kandidát do 90 dnů ode dne
vyhlášení celkových výsledků voleb zveřejní způso-
bem umožňujícím dálkový přístup na svých interne-
tových stránkách zprávu o financování volební kam-
paně.

(3) Zpráva podle odstavce 2 obsahuje

a) přehled bezúplatných plnění poskytnutých
kandidující politické straně, politickému hnutí,
koalici nebo nezávislému kandidátovi na vo-
lební kampaň s uvedením obvyklé ceny, nejde-
-li o peněžitý dar, a údaje o dárcích a poskyto-
vatelích v rozsahu stanoveném v § 16b odst. 3,
jakož i výši výdajů na volební kampaň hraze-
ných samotnými kandidáty,

b) přehled výdajů na volební kampaň s uvedením
účelu, na který byly použity; je-li plnění po-
skytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou
se identifikační údaje poskytovatele v rozsahu
stanoveném v § 16b odst. 3,

c) přehled peněžitých dluhů, k jejichž splnění se
kandidující politická strana, politické hnutí,
koalice nebo nezávislý kandidát v souvislosti
s financováním volební kampaně zavázali, s uve-
dením plnění, které bylo kandidující politické
straně, politickému hnutí, koalici nebo nezávis-
lému kandidátu věřitelem poskytnuto nebo k je-
hož poskytnutí se věřitel zavázal; je-li plnění
poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou
se identifikační údaje věřitele v rozsahu stano-
veném v § 16b odst. 3.

(4) Zprávu podle odstavce 2 zveřejní kandidu-
jící politická strana, politické hnutí, koalice a nezá-
vislý kandidát na formuláři, jehož vzor stanoví Úřad
vyhláškou.

(5) Kandidující politická strana, politické hnutí,
koalice a nezávislý kandidát do 90 dnů ode dne vy-
hlášení celkových výsledků voleb zašlou Úřadu veš-
keré účetnictví týkající se volební kampaně a zprávu
o financování volební kampaně podepsanou osobou
oprávněnou jednat jménem kandidující politické
strany nebo politického hnutí nebo, jde-li o koalici,
podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem
všech politických stran a politických hnutí zastoupe-
ných v koalici, nebo nezávislým kandidátem.
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(6) Nezávislý kandidát do 15 dnů ode dne, kdy
byly peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité
na volební kampaň převedeny na veřejně prospěšný
účel podle § 16a odst. 6 písm. b), zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup na svých interneto-
vých stránkách a současně zašle Úřadu jím podepsa-
nou informaci o tom, komu, v jakém rozsahu a na
jaký veřejně prospěšný účel byly tyto peněžní pro-
středky převedeny.

§ 16e

Volební kampaň vedená registrovanou
třetí osobou

(1) Registrovanou třetí osobou je pro účely to-
hoto zákona fyzická nebo právnická osoba, která je
zapsána ve zvláštním registru spravovaném Úřadem.

(2) Registrovanou třetí osobou pro účely to-
hoto zákona nemohou být

a) stát a jeho příspěvkové organizace,

b) obec, městská část, městský obvod a kraj,

c) dobrovolný svazek obcí,

d) státní podnik a právnické osoby s majetkovou
účastí státu nebo státního podniku, jakož
i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát,
a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosa-
huje-li majetková účast státu nebo státního pod-
niku 10 %,

e) právnická osoba s majetkovou účastí kraje,
obce, městské části nebo městského obvodu, ja-
kož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí
kraj, obec, městská část nebo městský obvod,
a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosa-
huje-li majetková účast 10 %,

f) obecně prospěšná společnost, politický institut
a ústav,

g) svěřenský fond,

h) jiná právnická osoba, stanoví-li tak jiný právní
předpis,

i) zahraniční právnická osoba,

j) fyzická osoba, která není státním občanem Čes-
ké republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu,
která má právo volit na území České republiky
do Evropského parlamentu,

k) fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet
a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, vydání
a veřejné šíření periodického tisku,

l) provozovatel rozhlasového a televizního vysí-
lání.

(3) Žádost o registraci třetí osoby musí obsaho-
vat jméno, příjmení, státní občanství, adresu trvalého
pobytu a rodné číslo, nebo není-li přiděleno, datum
narození, jde-li o fyzickou osobu, a název nebo
obchodní firmu, sídlo, právní formu a identifikační
číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou
osobu.

(4) Úřad na základě úplné žádosti třetí osoby
bezodkladně přidělí třetí osobě evidenční číslo a pro-
vede registraci a zároveň zveřejní údaje o registraci
na svých internetových stránkách. Registraci osoby
uvedené v odstavci 2 Úřad rozhodnutím odmítne;
proti tomuto rozhodnutí nelze podat rozklad ani
jej přezkoumat v přezkumném řízení. Registrovaná
třetí osoba může zahájit účast ve volební kampani
nejdříve dnem následujícím po dni registrace.

(5) Zveřejnění údajů o registraci podle od-
stavce 4 obsahuje údaje z žádosti s výjimkou rod-
ného čísla, a dále evidenční číslo třetí osoby a datum
registrace.

(6) Registrovaná třetí osoba je povinna si pro
financování volební kampaně zřídit volební účet
a oznámit Úřadu adresu svých internetových strá-
nek, kde budou zveřejňovány informace o financo-
vání volební kampaně, a zřízení volebního účtu
a adresu internetových stránek, na kterých je volební
účet přístupný.

(7) Financování volební kampaně registrovanou
třetí osobou zahrnuje veškeré její výdaje na volební
kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební
kampaň se rozumí peněžní prostředky a jiná plnění
ocenitelná v penězích, které vynaložila na volební
kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze
peněžní prostředky uložené na volebním účtu regis-
trované třetí osoby. Na volební účet registrované
třetí osoby je možné vložit peněžní prostředky pou-
ze převodem z jiného bankovního účtu. Registro-
vaná třetí osoba prokáže Úřadu na jeho výzvu, kdo
je vlastníkem bankovního účtu, z něhož byly peněž-
ní prostředky na volební účet převedeny.

(8) Výdaje registrované třetí osoby na volební
kampaň nesmí přesáhnout

a) pro volby do Poslanecké sněmovny část-
ku 1 800 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty,

b) pro volby do Senátu částku 40 000 Kč včetně
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daně z přidané hodnoty za každý volební ob-
vod, koná-li se pouze první kolo voleb, nebo
částku 50 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty
za každý volební obvod, koná-li se první i druhé
kolo voleb.

(9) Do částky podle odstavce 8 se započítávají
částky, které registrovaná třetí osoba uhradila nebo
má uhradit, včetně částek, které za ni uhradila nebo
se zavázala uhradit jiná osoba. Bylo-li plnění, které je
součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně
nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této
částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího
oceňování majetku státu.

(10) O použití prostředků na volební kampaň si
registrovaná třetí osoba musí vést evidenci, která
obsahuje

a) výdaje na předvolební průzkumy,

b) výdaje na úhradu inzerce v tisku,

c) výdaje na úhradu venkovní reklamy,

d) jiné výdaje.

(11) Registrovaná třetí osoba je povinna ucho-
vat si výpisy ze svého volebního účtu a evidenci po-
dle odstavce 10 po dobu 5 let a předložit tyto výpisy
a evidenci na požádání Úřadu.

(12) Registrovaná třetí osoba je povinna do
10 dnů po skončení volební kampaně zveřejnit pře-
hled výdajů podle odstavce 10 na svých interneto-
vých stránkách. Přehled výdajů musí být uveřejněn
nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců.

§ 16f

Dohled nad financováním volební kampaně

(1) Úřad

a) vykonává dohled nad financováním volební
kampaně kandidujících politických stran, poli-
tických hnutí, koalic, nezávislých kandidátů
a registrovaných třetích osob,

b) uveřejňuje na svých internetových stránkách
adresu internetových stránek kandidujících po-
litických stran, politických hnutí, koalic a nezá-
vislých kandidátů, kde jsou zveřejňovány infor-
mace o financování volební kampaně, a účetnic-
tví týkající se volební kampaně kandidujících
politických stran, politických hnutí, koalic a ne-
závislých kandidátů, a adresu internetových
stránek registrovaných třetích osob, kde jsou

zveřejňovány informace o financování volební
kampaně a na kterých je přístupný volební účet
registrované třetí osoby,

c) provádí registraci třetích osob, které se hodlají
účastnit volební kampaně, rozhoduje o odmít-
nutí registrace třetí osoby a zveřejňuje údaje
o registraci na svých internetových stránkách,

d) projednává přestupky a správní delikty právnic-
kých a podnikajících fyzických osob a ukládá
sankce.

(2) Úřad pro účely kontroly financování vo-
lební kampaně využívá ze základního registru oby-
vatel tyto referenční údaje:

a) jméno, příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa pobytu,

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

(3) Úřad pro účely kontroly financování vo-
lební kampaně využívá z informačního systému evi-
dence obyvatel tyto údaje:

a) jméno, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předcho-
zích adres místa trvalého pobytu,

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

(4) Úřad pro účely kontroly financování
volební kampaně využívá z informačního systému
cizinců tyto údaje:

a) jméno, příjmení včetně předchozích příjmení,
rodné příjmení,

b) datum narození,

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

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

e) státní občanství.

(5) Úřad pro účely kontroly financování vo-
lební kampaně využívá ze základního registru osob
tyto referenční údaje:

a) obchodní firma nebo název právnické osoby,

b) adresa sídla,

c) statutární orgán,
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d) identifikační číslo osoby,

e) datum vzniku,

f) datum zániku,

g) právní stav.

(6) Z údajů podle odstavců 2 až 5 lze v konkrét-
ním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou
vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z informačního systému evi-
dence obyvatel nebo informačního systému cizinců,
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný
stav.

§ 16g

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 16 odst. 2 se účastní volební kam-
paně bez předchozí registrace ve zvláštním re-
gistru Úřadu,

b) v rozporu s § 16 odst. 4 využije nebo umožní
využití komunikačních médií kraje nebo obce
nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem
nebo obcí, k volební kampani,

c) v rozporu s § 16 odst. 6 nezajistí, aby propagace
nebo volební agitace šířená prostřednictvím ko-
munikačních médií nebo s využitím velkoploš-
ného zařízení anebo sdělení v neprospěch kte-
rékoliv kandidující politické strany, politického
hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezá-
vislého kandidáta obsahovaly informaci o zada-
vateli a zpracovateli,

d) v rozporu s § 16 odst. 6 neoznačí prostředky
volební kampaně jménem a příjmením a evi-
denčním číslem registrované třetí osoby,

e) v rozporu s § 16 odst. 7 zveřejní výsledky před-
volebních a volebních průzkumů v době počí-
nající třetím dnem přede dnem voleb do Parla-
mentu České republiky a končící ukončením
hlasování,

f) v rozporu s § 16e odst. 6 si nezřídí volební účet
nebo nevede volební účet podle § 16e odst. 6
nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 16e
odst. 6,

g) vloží na volební účet peněžní prostředky v roz-
poru s § 16e odst. 7 nebo v rozporu s § 16e
odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankov-

ního účtu, ze kterého byly převedené peněžní
prostředky na volební účet,

h) v rozporu s § 16e odst. 8 nezajistí, aby její vý-
daje na volební kampaň pro volby do Posla-
necké sněmovny nebo pro volby do Senátu ne-
přesáhly stanovenou částku,

i) nevede evidenci o použití prostředků na volební
kampaň podle § 16e odst. 10 nebo ji vede v roz-
poru s § 16e odst. 10,

j) nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci
o použití prostředků na volební kampaň podle
§ 16e odst. 11, nebo

k) nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň
podle § 16e odst. 12.

(2) Nezávislý kandidát se dopustí přestupku
tím, že

a) v rozporu s § 16 odst. 6 neoznačí svým jménem
a příjmením jím využité prostředky volební
kampaně,

b) v rozporu s § 16a odst. 1 si nezřídí volební účet
nebo nevede volební účet podle § 16a odst. 2,

c) užívá peněžní prostředky uložené na volebním
účtu v rozporu s § 16a odst. 3,

d) v rozporu s § 16a odst. 4 nakládá s peněžními
prostředky na volebním účtu nevyužitými na
volební kampaň po dobu, po kterou se vede
řízení o správním deliktu týkajícím se porušení
pravidel financování volební kampaně, nebo po
dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových vý-
sledků voleb,

e) nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu
nevyužité na volební kampaň podle § 16a
odst. 6,

f) zruší volební účet v rozporu s § 16a odst. 7,

g) v rozporu s § 16b odst. 2 nevede účetnictví o fi-
nancování volební kampaně,

h) neuvede údaje o peněžních prostředcích na vo-
lebním účtu podle § 16b odst. 3,

i) neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných
v penězích podle § 16b odst. 4,

j) v rozporu s § 16c odst. 2 písm. b) nezajistí, aby
výdaje na volební kampaň pro volby do Senátu
nepřesáhly stanovenou částku,

k) v rozporu s § 16c odst. 4 nezveřejní požadované
údaje o osobách, které uhradily nebo se zavá-
zaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo
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poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění,
nebo

l) nesplní některou z povinností podle § 16d sou-
visející se zveřejněním údajů o financování vo-
lební kampaně, obsahem zprávy o financování
volební kampaně, zasláním podkladů o účetnic-
tví Úřadu nebo o převedení prostředků z voleb-
ního účtu.

(3) K projednání přestupku podle

a) odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) a odstavce 2
je příslušný Úřad; proti rozhodnutí Úřadu
nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v pře-
zkumném řízení,

b) odstavce 1 písm. e) je příslušný krajský úřad
podle místa bydliště fyzické osoby; pokuta je
příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu od

a) 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a)
nebo l),

b) 20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 2 písm. h), i) nebo k),

c) 30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 2 písm. b), c), d), e), f) nebo g),

d) 10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky,
o kterou byl překročen limit výdajů na volební
kampaň, jde-li o přestupek podle odstavce 2
písm. j).

§ 16h

Správní delikty právnických a podnikajících
fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 16 odst. 2 se účastní volební kam-
paně bez předchozí registrace ve zvláštním re-
gistru Úřadu,

b) v rozporu s § 16 odst. 4 využije nebo umožní
využití komunikačních médií kraje nebo obce
nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem
nebo obcí, k volební kampani,

c) v rozporu s § 16 odst. 6 nezajistí, aby propagace
nebo volební agitace šířená prostřednictvím ko-
munikačních médií nebo s využitím velkoploš-
ného zařízení anebo sdělení v neprospěch kte-
rékoliv kandidující politické strany, politického

hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezá-
vislého kandidáta obsahovaly informaci o zada-
vateli a zpracovateli,

d) v rozporu s § 16 odst. 6 neoznačí prostředky
volební kampaně názvem, zkratkou nebo jmé-
nem a příjmením a evidenčním číslem registro-
vané třetí osoby,

e) v rozporu s § 16 odst. 7 zveřejní výsledky před-
volebních a volebních průzkumů v době počí-
nající třetím dnem přede dnem voleb do Parla-
mentu České republiky a končící ukončením
hlasování,

f) v rozporu s § 16e odst. 6 si nezřídí volební účet
nebo nevede volební účet podle § 16e odst. 6
nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 16e
odst. 6,

g) vloží na volební účet peněžní prostředky v roz-
poru s § 16e odst. 7 nebo v rozporu s § 16e
odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankov-
ního účtu, ze kterého byly převedené peněžní
prostředky na volební účet,

h) v rozporu s § 16e odst. 8 nezajistí, aby její vý-
daje na volební kampaň pro volby do Posla-
necké sněmovny nebo pro volby do Senátu ne-
přesáhly stanovenou částku,

i) nevede evidenci o použití prostředků na volební
kampaň podle § 16e odst. 10 nebo ji vede v roz-
poru s § 16e odst. 10,

j) nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci
o použití prostředků na volební kampaň podle
§ 16e odst. 11, nebo

k) nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň
podle § 16e odst. 12.

(2) Kandidující politická strana a politické hnutí
nebo politická strana a politické hnutí zastoupené
v koalici se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 16 odst. 6 neoznačí svým názvem
nebo zkratkou jimi využité prostředky volební
kampaně,

b) v rozporu s § 16a odst. 1 si nezřídí volební účet
nebo nevede volební účet podle § 16a odst. 2,

c) užívá peněžní prostředky uložené na volebním
účtu v rozporu s § 16a odst. 3,

d) v rozporu s § 16a odst. 4 nakládá s peněžními
prostředky na volebním účtu nevyužitými na
volební kampaň po dobu, po kterou se vede
řízení o správním deliktu týkajícím se porušení
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pravidel financování volební kampaně, nebo po
dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových vý-
sledků voleb,

e) nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu
nevyužité na volební kampaň podle § 16a
odst. 6,

f) zruší volební účet v rozporu s § 16a odst. 7,

g) v rozporu s § 16b odst. 2 nevede účetnictví o fi-
nancování volební kampaně,

h) neuvede údaje o peněžních prostředcích na vo-
lebním účtu podle § 16b odst. 3,

i) neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných
v penězích podle § 16b odst. 4,

j) v rozporu s § 16c odst. 2 nezajistí, aby výdaje
na volební kampaň pro volby do Poslanecké
sněmovny nebo pro volby do Senátu nepřesáhly
stanovenou částku,

k) v rozporu s § 16c odst. 4 nezveřejní požadované
údaje o osobách, které uhradily nebo se zavá-
zaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo
poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění,
nebo

l) nesplní některou z povinností podle § 16d sou-
visející se zveřejněním údajů o financování vo-
lební kampaně, obsahem zprávy o financování
volební kampaně nebo zasláním podkladů
o účetnictví Úřadu.

(3) Správní delikty podle odstavce 1 písm. a)
až d) a f) až k) a odstavce 2 projednává Úřad. Proti
rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej pře-
zkoumat v přezkumném řízení.

(4) Správní delikty podle odstavce 1 písm. e)
projednává krajský úřad v přenesené působnosti
místně příslušný podle sídla právnické osoby. Po-
kuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.

(5) Za správní delikt se uloží pokuta od

a) 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt
podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a) nebo
l),

b) 20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt
podle odstavce 2 písm. h), i) nebo k),

c) 30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt
podle odstavce 2 písm. b), c), d), e), f) nebo g),

d) 10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky,
o kterou byl překročen limit výdajů na volební

kampaň, jde-li o správní delikt podle odstavce 2
písm. j).

§ 16i

Společná ustanovení ke správním deliktům

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

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě
se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména
ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okol-
nostem, za nichž byl spáchán, a k dopadu uložené
pokuty na možnost další existence kandidující poli-
tické strany nebo politického hnutí.

(3) Odpovědnost fyzické, právnické nebo pod-
nikající fyzické osoby za správní delikt zaniká, jest-
liže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 měsíců
ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však
do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo
při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislos-
ti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o od-
povědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Uložením pokuty nejsou dotčena sankční
ustanovení zákona upravujícího provozování rozhla-
sového a televizního vysílání. Pokuta je splatná
do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí,
jímž byla uložena.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního roz-
počtu. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.“.

7. V § 31 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „a zašle Úřadu seznam politických stran, poli-
tických hnutí a koalic, které podaly kandidátní
listinu“.

8. V § 31 odst. 4 se částka „15 000 Kč“ nahra-
zuje částkou „19 000 Kč“.

9. V § 55 odst. 1 se slova „§ 16 odst. 1“ nahra-
zují slovy „§ 16 odst. 4“ a slova „§ 16 odst. 4“ se
nahrazují slovy „§ 16 odst. 8“.

10. V § 60 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „a zašle Úřadu seznam politických stran, poli-
tických hnutí, koalic a nezávislých kandidátů, kteří
podali přihlášku k registraci“.
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11. V § 87 odst. 3 až 5 se slova „mohl ovlivnit“
nahrazují slovy „hrubě ovlivnil“.

12. V § 97 odst. 2 se slova „postupu podle § 16
odst. 5 a 7“ nahrazují slovy „řízení o přestupcích
a správních deliktech právnických a podnikajících
fyzických osob a odmítnutí registrace třetí osoby
Úřadem“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pravidla volební kampaně a jejího financo-
vání podle § 16 až 16i zákona č. 247/1995 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se uplatní poprvé ve volbách do Poslanecké
sněmovny nebo ve volbách do Senátu vyhlášených
po nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Krajský úřad zašle Úřadu pro dohled nad
financováním politických stran a politických hnutí
seznam politických stran, politických hnutí a koalic,
které podaly kandidátní listinu, podle § 31 odst. 3
zákona č. 247/1995 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé ve volbách
do Poslanecké sněmovny vyhlášených po nabytí
účinnosti tohoto zákona.

3. Pověřený obecní úřad v sídle volebního ob-
vodu zašle Úřadu pro dohled nad financováním po-
litických stran a politických hnutí seznam politic-
kých stran, politických hnutí, koalic a nezávislých
kandidátů, kteří podali přihlášku k registraci, podle
§ 60 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé
ve volbách do Senátu vyhlášených po nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

4. Ustanovení § 87 zákona č. 247/1995 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se poprvé použije ve volbách do Poslanecké
sněmovny nebo ve volbách do Senátu vyhlášených
po nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů

Čl. III

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitel-
stev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zá-
kona č. 230/2002 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona
č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb. a zákona
č. 114/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 20 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „a zašle Úřadu pro dohled nad hospodařením
politických stran a politických hnutí (dále jen
„Úřad“) zřízenému podle zákona upravujícího sdru-
žování v politických stranách a politických hnutích
seznam politických stran, politických hnutí a koalic,
které podaly kandidátní listinu“.

2. V § 53 odst. 2 až 4 se slova „mohl ovlivnit“
nahrazují slovy „hrubě ovlivnil“.

3. V části první se za hlavu VIII vkládá nová
hlava IX, která včetně nadpisu zní:

„HLAVA IX

VOLEBNÍ KAMPAŇ

§ 56a

Volební kampaň

(1) Volební kampaní se rozumí jakákoliv pro-
pagace kandidující politické strany, politického hnutí
nebo koalice anebo jejich kandidáta nebo volební
agitace ve prospěch kandidující politické strany, po-
litického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta,
zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu
nebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoliv do-
provodné akce, za které se poskytne nebo obvykle
poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje
i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické
strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich
kandidáta.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která se
hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí kandi-
dující politické strany, politického hnutí nebo koa-
lice anebo jejich kandidáta, je povinna se před vstu-
pem do volební kampaně registrovat jako registro-
vaná třetí osoba u Úřadu.

(3) Volební kampaň podle tohoto zákona za-
číná dnem vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
a končí dnem vyhlášení celkových výsledků voleb
do zastupitelstev krajů.

(4) Volební kampaň musí probíhat čestně a po-
ctivě, zejména nesmí být o kandidátech a kandidují-
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cích politických stranách, politických hnutích nebo
koalicích zveřejňovány nepravdivé údaje.

(5) Propagace nebo volební agitace šířené pro-
střednictvím komunikačních médií musí obsahovat
informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí
obdobně i pro využití velkoplošných zařízení a sdě-
lení v neprospěch kterékoliv kandidující politické
strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich
kandidáta. Kandidující politické strany, politická
hnutí nebo koalice jsou povinny označit svým ná-
zvem nebo zkratkou jimi využité prostředky volební
kampaně. Registrované třetí osoby jsou povinny jimi
využité prostředky volební kampaně označit ná-
zvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenč-
ním číslem registrované třetí osoby přiděleným Úřa-
dem.

(6) Pro volební kampaň může starosta vyhradit
plochu pro vylepení volebních plakátů, a to 16 dnů
přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí
odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických
stran, politických hnutí nebo koalic. K volební kam-
pani nelze využívat komunikační média kraje nebo
obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem
nebo obcí.

(7) V době počínající třetím dnem přede dnem
voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být
žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvo-
lebních a volebních průzkumů.

(8) V objektu, v němž je umístěna volební míst-
nost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve
kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zaká-
zána volební agitace pro kandidující politické strany,
politická hnutí nebo koalice a jejich kandidáty.

§ 56b

Volební účet

(1) Každá kandidující politická strana, politické
hnutí nebo koalice jsou povinny si pro financování
volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vy-
hlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a ne-
přetržitý přístup třetích osob k zobrazování pře-
hledu platebních transakcí na tomto účtu (dále jen
„volební účet“).

(2) Volební účet musí být veden u banky, spo-
řitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční
banky, která má pobočku umístěnu na území České
republiky.

(3) Peněžní prostředky uložené na volebním
účtu lze užít pouze na financování volební kampaně.
Výběr hotovosti z volebního účtu a její následné
užití na financování volební kampaně se zaznamená
v účetnictví.

(4) S peněžními prostředky na volebním účtu
nevyužitými na volební kampaň nelze nakládat po
dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu
týkajícím se porušení pravidel financování volební
kampaně, nejméně však po dobu 180 dnů ode dne
vyhlášení celkového výsledku voleb; tento zákaz se
nevztahuje na úhradu výdajů na volební kampaň
podle § 56d.

(5) Na úhradu pokuty uložené za správní delikt
týkající se porušení pravidel financování volební
kampaně lze využít peněžní prostředky na volebním
účtu nevyužité na volební kampaň.

(6) Do 60 dnů po uplynutí doby uvedené v od-
stavci 4 se veškeré peněžní prostředky na volebním
účtu nevyužité na volební kampaň převedou na účet
politické strany nebo politického hnutí vedený podle
zákona upravujícího sdružování v politických stra-
nách a politických hnutích. V případě koalice je roz-
hodující dohoda členů koalice o podílu, který má být
převeden z volebního účtu koalice na účet politic-
kých stran nebo politických hnutí zastoupených
v koalici; není-li taková dohoda uzavřena, převedou
se peněžní prostředky z volebního účtu rovným dí-
lem.

(7) Volební účet lze zrušit teprve poté, co z něj
byly podle odstavce 5 nebo 6 převedeny veškeré pe-
něžní prostředky nevyužité na volební kampaň.

§ 56c

Financování volební kampaně

(1) Financování volební kampaně zahrnuje veš-
keré výdaje na volební kampaň. K úhradě těchto vý-
dajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na
volebním účtu.

(2) O financování volební kampaně vede kandi-
dující politická strana, politické hnutí nebo koalice
účetnictví podle zákona upravujícího účetnictví.

(3) Údaje o peněžních prostředcích na voleb-
ním účtu se evidují s uvedením jména, příjmení, data
narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tyto
prostředky poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li
o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy
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nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-
-li přiděleno.

(4) Údaje o jiných plněních ocenitelných v pe-
nězích se evidují s uvedením přehledu o původu
těchto plnění, včetně uvedení jména, příjmení, data
narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tato
plnění poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnic-
kou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo ná-
zvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li při-
děleno.

§ 56d

Výdaje na volební kampaň

(1) Výdaji na volební kampaň se rozumí součet
všech peněžních prostředků nebo jiných plnění oce-
nitelných v penězích, které kandidující politická
strana, politické hnutí nebo koalice vynaloží na
úhradu nákladů volební kampaně.

(2) Celkové výdaje politické strany, politického
hnutí nebo koalice na volební kampaň nesmí přesáh-
nout částku, která odpovídá násobku 7 000 000 Kč
včetně daně z přidané hodnoty a počtu krajů, v nichž
byla zaregistrována její kandidátní listina pro volby
do zastupitelstev krajů. Do této částky se započítá-
vají částky, které kandidující politická strana, poli-
tické hnutí, koalice nebo jejich kandidát uhradili
nebo mají uhradit, včetně částek, které s jejich vě-
domím uhradily nebo se za ně zavázaly uhradit třetí
osoby. Bylo-li plnění, které je součástí volební kam-
paně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než
obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá
cena podle zákona upravujícího oceňování majetku
státu.

(3) Nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí
být známy všechny osoby, které ve prospěch kandi-
dující politické strany, politického hnutí, koalice
nebo jejich kandidáta uhradily nebo se zavázaly
uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peně-
žitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto osobách
se zveřejní na internetových stránkách kandidující
politické strany, politického hnutí nebo koalice údaje
stanovené v § 56c odst. 3.

§ 56e

Zveřejnění údajů o financování
volební kampaně

(1) Kandidující politická strana, politické hnutí
nebo koalice zajistí, aby přístup k volebnímu účtu

byl po dobu trvání tohoto účtu vymezenou
v § 56b zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup na jejich internetových stránkách. Kandidu-
jící politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou
povinny oznámit Úřadu adresu svých internetových
stránek, kde budou zveřejňovány informace o finan-
cování volební kampaně, a zřízení volebního účtu
a adresu internetových stránek, na kterých je účet
přístupný; koalice oznámí Úřadu i své složení.

(2) Kandidující politická strana, politické hnutí
nebo koalice do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových
výsledků voleb zveřejní způsobem umožňujícím dál-
kový přístup na svých internetových stránkách
zprávu o financování volební kampaně.

(3) Zpráva podle odstavce 2 obsahuje

a) přehled bezúplatných plnění poskytnutých
kandidující politické straně, politickému hnutí
nebo koalici na volební kampaň s uvedením ob-
vyklé ceny, nejde-li o peněžitý dar, a údaje
o dárcích a poskytovatelích v rozsahu stanove-
ném v § 56c odst. 3, jakož i výši výdajů na vo-
lební kampaň hrazených samotnými kandidáty,

b) přehled výdajů na volební kampaň s uvedením
účelu, na který byly použity; je-li plnění po-
skytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou
se identifikační údaje poskytovatele v rozsahu
stanoveném v § 56c odst. 3,

c) přehled peněžitých dluhů, k jejichž splnění se
kandidující politická strana, politické hnutí
nebo koalice v souvislosti s financováním vo-
lební kampaně zavázaly, s uvedením plnění,
které bylo kandidující politické straně, politic-
kému hnutí nebo koalici věřitelem poskytnuto
nebo k jehož poskytnutí se věřitel zavázal; je-li
plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou,
uvedou se identifikační údaje věřitele v rozsahu
stanoveném v § 56c odst. 3.

(4) Zprávu podle odstavce 2 zveřejní kandidu-
jící politická strana, politické hnutí a koalice na for-
muláři, jehož vzor stanoví Úřad vyhláškou.

(5) Kandidující politická strana, politické hnutí
a koalice do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových
výsledků voleb zašlou Úřadu veškeré účetnictví tý-
kající se volební kampaně a zprávu o financování
volební kampaně podepsanou osobou oprávněnou
jednat jménem politické strany nebo politického
hnutí nebo, jde-li o koalici, podepsanou osobami
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oprávněnými jednat jménem všech politických stran
a politických hnutí zastoupených v koalici.

§ 56f

Volební kampaň vedená registrovanou
třetí osobou

(1) Registrovanou třetí osobou je pro účely
tohoto zákona fyzická nebo právnická osoba, která
je zapsána ve zvláštním registru spravovaném
Úřadem.

(2) Registrovanou třetí osobou pro účely to-
hoto zákona nemohou být

a) stát a jeho příspěvkové organizace,

b) obec, městská část, městský obvod a kraj,

c) dobrovolný svazek obcí,

d) státní podnik a právnické osoby s majetkovou
účastí státu nebo státního podniku, jakož
i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát,
a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosa-
huje-li majetková účast státu nebo státního pod-
niku 10 %,

e) právnická osoba s majetkovou účastí kraje,
obce, městské části nebo městského obvodu, ja-
kož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí
kraj, obec, městská část nebo městský obvod,
a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosa-
huje-li majetková účast 10 %,

f) obecně prospěšná společnost, politický institut
a ústav,

g) svěřenský fond,

h) jiná právnická osoba, stanoví-li tak jiný právní
předpis,

i) zahraniční právnická osoba,

j) fyzická osoba, která není státním občanem Čes-
ké republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu,
která má právo volit na území České republiky
do Evropského parlamentu,

k) fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet
a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, vydání
a veřejné šíření periodického tisku,

l) provozovatel rozhlasového a televizního vysí-
lání.

(3) Žádost o registraci třetí osoby musí obsaho-
vat jméno, příjmení, státní občanství, adresu trvalého
pobytu a rodné číslo, nebo není-li přiděleno, datum
narození, jde-li o fyzickou osobu, a název nebo ob-

chodní firmu, sídlo, právní formu a identifikační
číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou
osobu.

(4) Úřad na základě úplné žádosti třetí osoby
bezodkladně přidělí třetí osobě evidenční číslo a pro-
vede registraci a zároveň zveřejní údaje o registraci
na svých internetových stránkách. Registraci osoby
uvedené v odstavci 2 Úřad rozhodnutím odmítne;
proti tomuto rozhodnutí nelze podat rozklad ani
jej přezkoumat v přezkumném řízení. Registrovaná
třetí osoba může zahájit účast ve volební kampani
nejdříve dnem následujícím po dni registrace.

(5) Zveřejnění údajů o registraci podle od-
stavce 4 obsahuje údaje z žádosti s výjimkou rod-
ného čísla, a dále evidenční číslo třetí osoby a datum
registrace.

(6) Registrovaná třetí osoba je povinna si pro
financování volební kampaně zřídit volební účet
a oznámit Úřadu adresu svých internetových strá-
nek, kde budou zveřejňovány informace o financo-
vání volební kampaně, a zřízení volebního účtu a ad-
resu internetových stránek, na kterých je volební
účet přístupný.

(7) Financování volební kampaně registrovanou
třetí osobou zahrnuje veškeré její výdaje na volební
kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební
kampaň se rozumí peněžní prostředky a jiná plnění
ocenitelná v penězích, které vynaložila na volební
kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze
peněžní prostředky uložené na volebním účtu regis-
trované třetí osoby. Na volební účet registrované
třetí osoby je možné vložit peněžní prostředky pou-
ze převodem z jiného bankovního účtu. Registro-
vaná třetí osoba prokáže Úřadu na jeho výzvu, kdo
je vlastníkem bankovního účtu, z něhož byly pe-
něžní prostředky na volební účet převedeny.

(8) Výdaje registrované třetí osoby na voleb-
ní kampaň nesmí přesáhnout násobek částky
140 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty a počtu
krajů, v nichž registrovaná třetí osoba vede volební
kampaň.

(9) Do částky podle odstavce 8 se započítávají
částky, které registrovaná třetí osoba uhradila nebo
má uhradit, včetně částek, které za ni uhradila nebo
se zavázala uhradit jiná osoba. Bylo-li plnění, které je
součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně
nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této

Sbírka zákonů č. 322 / 2016Částka 126 Strana 4889



částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího
oceňování majetku státu.

(10) O použití prostředků na volební kampaň si
registrovaná třetí osoba musí vést evidenci, která ob-
sahuje

a) výdaje na předvolební průzkumy,

b) výdaje na úhradu inzerce v tisku,

c) výdaje na úhradu venkovní reklamy,

d) jiné výdaje.

(11) Registrovaná třetí osoba je povinna ucho-
vat si výpisy ze svého volebního účtu a evidenci po-
dle odstavce 10 po dobu 5 let a předložit tyto výpisy
a evidenci na požádání Úřadu.

(12) Registrovaná třetí osoba je povinna do
10 dnů po skončení volební kampaně zveřejnit pře-
hled výdajů podle odstavce 10 na svých interneto-
vých stránkách. Přehled výdajů musí být uveřejněn
nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců.

§ 56g

Dohled nad financováním volební kampaně

(1) Úřad

a) vykonává dohled nad financováním volební
kampaně kandidujících politických stran, poli-
tických hnutí, koalic a registrovaných třetích
osob,

b) uveřejňuje na svých internetových stránkách
adresu internetových stránek kandidujících po-
litických stran, politických hnutí a koalic, kde
jsou zveřejňovány informace o financování vo-
lební kampaně, a účetnictví týkající se volební
kampaně kandidujících politických stran, poli-
tických hnutí a koalic, a adresu internetových
stránek registrovaných třetích osob, kde jsou
zveřejňovány informace o financování volební
kampaně a na kterých je přístupný volební účet
registrované třetí osoby,

c) provádí registraci třetích osob, které se hodlají
účastnit volební kampaně, rozhoduje o odmít-
nutí registrace třetí osoby a zveřejňuje údaje
o registraci na svých internetových stránkách,

d) projednává přestupky a správní delikty právnic-
kých a podnikajících fyzických osob a ukládá
sankce.

(2) Úřad pro účely kontroly financování vo-

lební kampaně využívá ze základního registru oby-
vatel tyto referenční údaje:

a) jméno, příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa pobytu,

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

(3) Úřad pro účely kontroly financování vo-
lební kampaně využívá z informačního systému evi-
dence obyvatel tyto údaje:

a) jméno, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předcho-
zích adres místa trvalého pobytu,

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

(4) Úřad pro účely kontroly financování vo-
lební kampaně využívá z informačního systému ci-
zinců tyto údaje:

a) jméno, příjmení včetně předchozích příjmení,
rodné příjmení,

b) datum narození,

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

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

e) státní občanství.

(5) Úřad pro účely kontroly financování vo-
lební kampaně využívá ze základního registru osob
tyto referenční údaje:

a) obchodní firma nebo název právnické osoby,

b) adresa sídla,

c) statutární orgán,

d) identifikační číslo osoby,

e) datum vzniku,

f) datum zániku,

g) právní stav.

(6) Z údajů podle odstavců 2 až 5 lze v konkrét-
ním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou
vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z informačního systému evi-
dence obyvatel nebo informačního systému cizinců,
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pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný
stav.“.

Dosavadní hlavy IX a X se označují jako hlavy X
a XI.

4. § 57 a 58 včetně nadpisů znějí:

„§ 57

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 56a odst. 2 se účastní volební
kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním
registru Úřadu,

b) v rozporu s § 56a odst. 5 nezajistí, aby propa-
gace nebo volební agitace šířená prostřednic-
tvím komunikačních médií nebo s využitím vel-
koplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch
kterékoliv kandidující politické strany, politic-
kého hnutí, koalice nebo jejich kandidáta obsa-
hovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,

c) v rozporu s § 56a odst. 5 neoznačí prostředky
volební kampaně jménem a příjmením a evi-
denčním číslem registrované třetí osoby,

d) v rozporu s § 56a odst. 6 využije nebo umožní
využití komunikačních médií kraje nebo obce
nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem
nebo obcí, k volební kampani,

e) v rozporu s § 56a odst. 7 zveřejní výsledky
předvolebních a volebních průzkumů v době
počínající třetím dnem přede dnem voleb do za-
stupitelstev krajů a končící ukončením hlaso-
vání,

f) v rozporu s § 56f odst. 6 si nezřídí volební účet
nebo nevede volební účet podle § 56f odst. 6
nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 56f
odst. 6,

g) vloží na volební účet peněžní prostředky v roz-
poru s § 56f odst. 7 nebo v rozporu s § 56f
odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankov-
ního účtu, ze kterého byly převedené peněžní
prostředky na volební účet,

h) v rozporu s § 56f odst. 8 nezajistí, aby její vý-
daje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou
částku,

i) nevede evidenci o použití prostředků na volební
kampaň podle § 56f odst. 10 nebo ji vede v roz-
poru s § 56f odst. 10,

j) nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci
o použití prostředků na volební kampaň podle
§ 56f odst. 11, nebo

k) nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň
podle § 56f odst. 12.

(2) K projednání přestupku podle

a) odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) je příslušný
Úřad; proti rozhodnutí Úřadu nelze podat roz-
klad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení,

b) odstavce 1 písm. e) je příslušný krajský úřad
podle místa bydliště fyzické osoby; pokuta je
příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu od 10 000 Kč
do 100 000 Kč.

§ 58

Správní delikty právnických a podnikajících
fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 56a odst. 2 se účastní volební
kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním
registru Úřadu,

b) v rozporu s § 56a odst. 5 nezajistí, aby propa-
gace nebo volební agitace šířená prostřednic-
tvím komunikačních médií nebo s využitím vel-
koplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch
kterékoliv kandidující politické strany, politic-
kého hnutí, koalice nebo jejich kandidáta obsa-
hovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,

c) v rozporu s § 56a odst. 5 neoznačí prostředky
volební kampaně názvem, zkratkou nebo jmé-
nem a příjmením a evidenčním číslem registro-
vané třetí osoby,

d) v rozporu s § 56a odst. 6 využije nebo umožní
využití komunikačních médií kraje nebo obce
nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem
nebo obcí, k volební kampani,

e) v rozporu s § 56a odst. 7 zveřejní výsledky
předvolebních a volebních průzkumů v době
počínající třetím dnem přede dnem voleb do za-
stupitelstev krajů a končící ukončením hlaso-
vání,

f) v rozporu s § 56f odst. 6 si nezřídí volební účet
nebo nevede volební účet podle § 56f odst. 6
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nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 56f
odst. 6,

g) vloží na volební účet peněžní prostředky v roz-
poru s § 56f odst. 7 nebo v rozporu s § 56f
odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankov-
ního účtu, ze kterého byly převedené peněžní
prostředky na volební účet,

h) v rozporu s § 56f odst. 8 nezajistí, aby její vý-
daje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou
částku,

i) nevede evidenci o použití prostředků na volební
kampaň podle § 56f odst. 10 nebo ji vede v roz-
poru s § 56f odst. 10,

j) nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci
o použití prostředků na volební kampaň podle
§ 56f odst. 11, nebo

k) nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň
podle § 56f odst. 12.

(2) Kandidující politická strana a politické hnutí
nebo politická strana a politické hnutí zastoupené
v koalici se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 56a odst. 5 neoznačí svým ná-
zvem nebo zkratkou jimi využité prostředky
volební kampaně,

b) v rozporu s § 56b odst. 1 si nezřídí volební účet
nebo nevede volební účet podle § 56b odst. 2,

c) užívá peněžní prostředky uložené na volebním
účtu v rozporu s § 56b odst. 3,

d) v rozporu s § 56b odst. 4 nakládá s peněžními
prostředky na volebním účtu nevyužitými na
volební kampaň po dobu, po kterou se vede
řízení o správním deliktu týkajícím se porušení
pravidel financování volební kampaně, nebo po
dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových vý-
sledků voleb,

e) nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu
nevyužité na volební kampaň podle § 56b
odst. 6,

f) zruší volební účet v rozporu s § 56b odst. 7,

g) v rozporu s § 56c odst. 2 nevede účetnictví o fi-
nancování volební kampaně,

h) neuvede údaje o peněžních prostředcích na vo-
lebním účtu podle § 56c odst. 3,

i) neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných
v penězích podle § 56c odst. 4,

j) v rozporu s § 56d odst. 2 nezajistí, aby výdaje

na volební kampaň pro volby do zastupitelstev
krajů nepřesáhly stanovenou částku,

k) v rozporu s § 56d odst. 3 nezveřejní požado-
vané údaje o osobách, které uhradily nebo se
zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň
nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné
plnění, nebo

l) nesplní některou z povinností podle § 56e sou-
visející se zveřejněním údajů o financování vo-
lební kampaně, obsahem zprávy o financování
volební kampaně nebo zasláním podkladů
o účetnictví Úřadu.

(3) Správní delikty podle odstavce 1 písm. a)
až d) a f) až k) a odstavce 2 projednává Úřad. Proti
rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej pře-
zkoumat v přezkumném řízení.

(4) Správní delikty podle odstavce 1 písm. e)
projednává krajský úřad v přenesené působnosti
místně příslušný podle sídla právnické osoby. Po-
kuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.

(5) Za správní delikt se uloží pokuta od

a) 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt
podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a)
nebo l),

b) 20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt
podle odstavce 2 písm. h), i) nebo k),

c) 30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt
podle odstavce 2 písm. b), c), d), e), f) nebo g),

d) 10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky,
o kterou byl překročen limit výdajů na volební
kampaň, jde-li o správní delikt podle odstavce 2
písm. j).“.

Poznámky pod čarou č. 25 a 26 se zrušují.

5. Za § 58 se vkládá nový § 58a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 58a

Společná ustanovení ke správním deliktům

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

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě
se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména
ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okol-
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nostem, za nichž byl spáchán, a k dopadu uložené
pokuty na možnost další existence kandidující poli-
tické strany nebo politického hnutí.

(3) Odpovědnost fyzické, právnické nebo pod-
nikající fyzické osoby za správní delikt zaniká, jest-
liže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 měsíců
ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však
do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo
při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislos-
ti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o od-
povědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Uložením pokuty nejsou dotčena sankční
ustanovení zákona upravujícího provozování rozhla-
sového a televizního vysílání. Pokuta je splatná do
30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž
byla uložena.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního roz-
počtu. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.“.

6. V § 65 se slova „postupu podle § 57 a 58“
nahrazují slovy „řízení o přestupcích a správních de-
liktech právnických a podnikajících fyzických osob
a odmítnutí registrace třetí osoby Úřadem“.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Krajský úřad zašle Úřadu pro dohled nad
financováním politických stran a politických hnutí
seznam politických stran, politických hnutí a koalic,
které podaly kandidátní listinu, podle § 20 odst. 3
zákona č. 130/2000 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé ve volbách
do zastupitelstev krajů vyhlášených po nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

2. Pravidla volební kampaně a jejího financo-
vání podle § 56a až 58a zákona č. 130/2000 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se uplatní poprvé ve volbách do zastupitelstev
krajů vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

3. Ustanovení § 53 zákona č. 130/2000 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se poprvé použije ve volbách do zastupitelstev
krajů vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o volbách do Evropského
parlamentu

Čl. V

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zá-
kona č. 58/2014 Sb. a zákona č. 114/2016 Sb., se mění
takto:

1. V § 21 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „a zašle Úřadu pro dohled nad hospodařením
politických stran a politických hnutí (dále jen
„Úřad“) zřízenému podle zákona upravujícího sdru-
žování v politických stranách a politických hnutích
seznam politických stran, politických hnutí a koalic,
které podaly kandidátní listinu“.

2. V § 21 odst. 4 se částka „15 000 Kč“ nahra-
zuje částkou „19 000 Kč“.

3. V § 57 odst. 2 se slova „mohl ovlivnit“ na-
hrazují slovy „hrubě ovlivnil“.

4. V § 59 se vkládají nové odstavce 1 až 3, které
znějí:

„(1) Volební kampaní se rozumí jakákoli pro-
pagace kandidující politické strany, polického hnutí
nebo koalice anebo jejich kandidáta nebo volební
agitace ve prospěch kandidující politické strany, po-
lického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta,
zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu
anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoli do-
provodné akce, za které se poskytne nebo obvykle
poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje
i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické
strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich
kandidáta.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která se
hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí kandi-
dující politické strany, politického hnutí nebo koa-
lice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta, je
povinna se před vstupem do volební kampaně regis-
trovat jako registrovaná třetí osoba u Úřadu.

(3) Volební kampaň podle tohoto zákona za-
číná dnem vyhlášení voleb do Evropského parla-
mentu a končí dnem vyhlášení celkových výsledků
voleb do Evropského parlamentu.“.
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Dosavadní odstavce 1 až 7 se označují jako od-
stavce 4 až 10.

5. V § 59 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„K volební kampani nelze využívat komunikační
média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která
je ovládaná krajem nebo obcí.“.

6. V § 59 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) Propagace nebo volební agitace šířené pro-
střednictvím komunikačních médií musí obsahovat
informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí
obdobně i pro využití velkoplošných zařízení a sdě-
lení v neprospěch kterékoli kandidující politické
strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich
kandidáta. Kandidující politické strany, politická
hnutí nebo koalice jsou povinny označit svým ná-
zvem nebo zkratkou jimi využité prostředky volební
kampaně. Registrované třetí osoby jsou povinny jimi
využité prostředky volební kampaně označit ná-
zvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenč-
ním číslem registrované třetí osoby přiděleným Úřa-
dem.“.

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako od-
stavce 7 až 11.

7. Za § 59 se vkládají nové § 59a až 59f, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 59a

Volební účet

(1) Každá kandidující politická strana, politické
hnutí nebo koalice jsou povinny si pro financování
volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vy-
hlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a ne-
přetržitý přístup třetích osob k zobrazování pře-
hledu platebních transakcí na tomto účtu (dále jen
„volební účet“).

(2) Volební účet musí být veden u banky, spo-
řitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční
banky, která má pobočku umístěnu na území České
republiky.

(3) Peněžní prostředky uložené na volebním
účtu lze užít pouze na financování volební kampaně.
Výběr hotovosti z volebního účtu a její následné
užití na financování volební kampaně se zaznamená
v účetnictví.

(4) S peněžními prostředky na volebním účtu

nevyužitými na volební kampaň nelze nakládat po
dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu
týkajícím se porušení pravidel financování volební
kampaně, nejméně však po dobu 180 dnů ode dne
vyhlášení celkových výsledků voleb; tento zákaz se
nevztahuje na úhradu výdajů na volební kampaň
podle § 59c.

(5) Na úhradu pokuty uložené za porušení pra-
videl financování volební kampaně lze využít peněž-
ní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební
kampaň.

(6) Do 60 dnů po uplynutí doby uvedené v od-
stavci 4 se veškeré peněžní prostředky na volebním
účtu nevyužité na volební kampaň převedou na účet
politické strany nebo politického hnutí vedený podle
zákona upravujícího sdružování v politických stra-
nách a politických hnutích. V případě koalice je roz-
hodující dohoda členů koalice o podílu, který má být
převeden z volebního účtu koalice na účet politic-
kých stran nebo politických hnutí zastoupených
v koalici; není-li taková dohoda uzavřena, převedou
se peněžní prostředky z volebního účtu rovným dí-
lem.

(7) Volební účet lze zrušit teprve poté, co z něj
byly podle odstavce 5 nebo 6 převedeny veškeré pe-
něžní prostředky nevyužité na volební kampaň.

§ 59b

Financování volební kampaně

(1) Financování volební kampaně zahrnuje veš-
keré výdaje na volební kampaň. K úhradě těchto vý-
dajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na
volebním účtu.

(2) O financování volební kampaně vede kandi-
dující politická strana, politické hnutí nebo koalice
účetnictví podle zákona upravujícího účetnictví.

(3) Údaje o peněžních prostředcích na voleb-
ním účtu se evidují s uvedením jména, příjmení, data
narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tyto
prostředky poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li
o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy
nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-
-li přiděleno.

(4) Údaje o jiných plněních ocenitelných v pe-
nězích se evidují s uvedením přehledu o původu
těchto plnění, včetně uvedení jména, příjmení, data
narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tato
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plnění poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnic-
kou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo ná-
zvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li při-
děleno.

§ 59c

Výdaje na volební kampaň

(1) Výdaji na volební kampaň se rozumí součet
všech peněžních prostředků nebo jiných plnění oce-
nitelných v penězích, které kandidující politická
strana, politické hnutí nebo koalice vynaloží na
úhradu nákladů volební kampaně.

(2) Výdaje na volební kampaň nesmí přesáh-
nout částku 50 000 000 Kč včetně daně z přidané
hodnoty. Do této částky se započítávají částky, které
kandidující politická strana, politické hnutí, koalice
nebo jejich kandidát uhradili nebo mají uhradit,
včetně částek, které s jejich vědomím uhradily nebo
se za ně zavázaly uhradit třetí osoby. Bylo-li plnění,
které je součástí volební kampaně, poskytnuto bez-
platně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se
do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upra-
vujícího oceňování majetku státu.

(3) Nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí
být známy všechny osoby, které ve prospěch kandi-
dující politické strany, politického hnutí, koalice
nebo jejich kandidáta uhradily nebo se zavázaly
uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peně-
žitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto osobách
se zveřejní na internetových stránkách kandidující
politické strany, politického hnutí nebo koalice údaje
stanovené v § 59b odst. 3.

§ 59d

Zveřejnění údajů o financování
volební kampaně

(1) Kandidující politická strana, politické hnutí
nebo koalice zajistí, aby přístup k volebnímu účtu
byl po dobu trvání tohoto účtu vymezenou v § 59a
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup
na jejich internetových stránkách. Kandidující poli-
tická strana, politické hnutí nebo koalice jsou po-
vinny oznámit Úřadu adresu svých internetových
stránek, kde budou zveřejňovány informace o finan-
cování volební kampaně, a zřízení volebního účtu
a adresu internetových stránek, na kterých je účet
přístupný; koalice oznámí Úřadu i své složení.

(2) Kandidující politická strana, politické hnutí

nebo koalice do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových
výsledků voleb zveřejní způsobem umožňujícím dál-
kový přístup na svých internetových stránkách
zprávu o financování volební kampaně.

(3) Zpráva podle odstavce 2 obsahuje

a) přehled bezúplatných plnění poskytnutých
kandidující politické straně, politickému hnutí
nebo koalici na volební kampaň s uvedením ob-
vyklé ceny, nejde-li o peněžitý dar, a údaje
o dárcích a poskytovatelích v rozsahu stanove-
ném v § 59b odst. 3, jakož i výši výdajů na
volební kampaň hrazených samotnými kandi-
dáty,

b) přehled výdajů na volební kampaň s uvedením
účelu, na který byly použity; je-li plnění po-
skytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou
se identifikační údaje poskytovatele v rozsahu
stanoveném v § 59b odst. 3,

c) přehled peněžitých dluhů, k jejichž splnění se
kandidující politická strana, politické hnutí
nebo koalice v souvislosti s financováním vo-
lební kampaně zavázaly, s uvedením plnění,
které bylo kandidující politické straně, politic-
kému hnutí nebo koalici věřitelem poskytnuto
nebo k jehož poskytnutí se věřitel zavázal; je-li
plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou,
uvedou se identifikační údaje věřitele v rozsahu
stanoveném v § 59b odst. 3.

(4) Zprávu podle odstavce 2 zveřejní kandidu-
jící politická strana, politické hnutí a koalice na for-
muláři, jehož vzor stanoví Úřad vyhláškou.

(5) Kandidující politická strana, politické hnutí
a koalice do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových
výsledků voleb zašlou Úřadu veškeré účetnictví tý-
kající se volební kampaně a zprávu o financování
volební kampaně podepsanou osobou oprávněnou
jednat jménem kandidující politické strany nebo po-
litického hnutí nebo, jde-li o koalici, podepsanou
osobami oprávněnými jednat jménem všech politic-
kých stran a politických hnutí zastoupených v koa-
lici.

§ 59e

Volební kampaň vedená registrovanou
třetí osobou

(1) Registrovanou třetí osobou je pro účely to-
hoto zákona fyzická nebo právnická osoba, která je
zapsána ve zvláštním registru spravovaném Úřadem.
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(2) Registrovanou třetí osobou pro účely to-
hoto zákona nemohou být

a) stát a jeho příspěvkové organizace,

b) obec, městská část, městský obvod a kraj,

c) dobrovolný svazek obcí,

d) státní podnik a právnické osoby s majetkovou
účastí státu nebo státního podniku, jakož
i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát,
a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosa-
huje-li majetková účast státu nebo státního pod-
niku 10 %,

e) právnická osoba s majetkovou účastí kraje,
obce, městské části nebo městského obvodu, ja-
kož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí
kraj, obec, městská část nebo městský obvod,
a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosa-
huje-li majetková účast 10 %,

f) obecně prospěšná společnost, politický institut
a ústav,

g) svěřenský fond,

h) jiná právnická osoba, stanoví-li tak jiný právní
předpis,

i) zahraniční právnická osoba,

j) fyzická osoba, která není státním občanem Čes-
ké republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu,
která má právo volit na území České republiky
do Evropského parlamentu,

k) fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet
a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, vydání
a veřejné šíření periodického tisku,

l) provozovatel rozhlasového a televizního vysí-
lání.

(3) Žádost o registraci třetí osoby musí obsaho-
vat jméno, příjmení, státní občanství, adresu trvalého
pobytu a rodné číslo, nebo není-li přiděleno, datum
narození, jde-li o fyzickou osobu, a název nebo ob-
chodní firmu, sídlo, právní formu a identifikační
číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou
osobu.

(4) Úřad na základě úplné žádosti třetí osoby
bezodkladně přidělí třetí osobě evidenční číslo a pro-
vede registraci a zároveň zveřejní údaje o registraci
na svých internetových stránkách. Registraci osoby
uvedené v odstavci 2 Úřad rozhodnutím odmítne;
proti tomuto rozhodnutí nelze podat rozklad ani
jej přezkoumat v přezkumném řízení. Registrovaná

třetí osoba může zahájit účast ve volební kampani
nejdříve dnem následujícím po dni registrace.

(5) Zveřejnění údajů o registraci podle od-
stavce 4 obsahuje údaje z žádosti s výjimkou rod-
ného čísla, a dále evidenční číslo třetí osoby a datum
registrace.

(6) Registrovaná třetí osoba je povinna si pro
financování volební kampaně zřídit volební účet
a oznámit Úřadu adresu svých internetových strá-
nek, kde budou zveřejňovány informace o financo-
vání volební kampaně, a zřízení volebního účtu a ad-
resu internetových stránek, na kterých je volební
účet přístupný.

(7) Financování volební kampaně registrovanou
třetí osobou zahrnuje veškeré její výdaje na volební
kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební
kampaň se rozumí peněžní prostředky a jiná plnění
ocenitelná v penězích, které vynaložila na volební
kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze
peněžní prostředky uložené na volebním účtu regis-
trované třetí osoby. Na volební účet registrované
třetí osoby je možné vložit peněžní prostředky pou-
ze převodem z jiného bankovního účtu. Registro-
vaná třetí osoba prokáže Úřadu na jeho výzvu, kdo
je vlastníkem bankovního účtu, z něhož byly peněž-
ní prostředky na volební účet převedeny.

(8) Výdaje registrované třetí osoby na volební
kampaň nesmí přesáhnout částku 1 000 000 Kč
včetně daně z přidané hodnoty.

(9) Do částky podle odstavce 8 se započítávají
částky, které registrovaná třetí osoba uhradila nebo
má uhradit, včetně částek, které za ni uhradila nebo
se zavázala uhradit jiná osoba. Bylo-li plnění, které je
součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně
nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této
částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího
oceňování majetku státu.

(10) O použití prostředků na volební kampaň si
registrovaná třetí osoba musí vést evidenci, která ob-
sahuje

a) výdaje na předvolební průzkumy,

b) výdaje na úhradu inzerce v tisku,

c) výdaje na úhradu venkovní reklamy,

d) jiné výdaje.

(11) Registrovaná třetí osoba je povinna ucho-
vat si výpisy ze svého volebního účtu a evidenci
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podle odstavce 10 po dobu 5 let a předložit tyto vý-
pisy a evidenci na požádání Úřadu.

(12) Registrovaná třetí osoba je povinna do
10 dnů po skončení volební kampaně zveřejnit pře-
hled výdajů podle odstavce 10 na svých interneto-
vých stránkách. Přehled výdajů musí být uveřejněn
nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců.

§ 59f

Dohled nad financováním volební kampaně

(1) Úřad

a) vykonává dohled nad financováním volební
kampaně kandidujících politických stran, poli-
tických hnutí, koalic a registrovaných třetích
osob,

b) uveřejňuje na svých internetových stránkách
adresu internetových stránek kandidujících po-
litických stran, politických hnutí a koalic, kde
jsou zveřejňovány informace o financování vo-
lební kampaně, a účetnictví týkající se volební
kampaně kandidujících politických stran, poli-
tických hnutí a koalic, a adresu internetových
stránek registrovaných třetích osob, kde jsou
zveřejňovány informace o financování volební
kampaně a na kterých je přístupný volební účet
registrované třetí osoby,

c) provádí registraci třetích osob, které se hodlají
účastnit volební kampaně, rozhoduje o odmít-
nutí registrace třetí osoby a zveřejňuje údaje
o registraci na svých internetových stránkách,

d) projednává přestupky a správní delikty právnic-
kých a podnikajících fyzických osob a ukládá
sankce.

(2) Úřad pro účely kontroly financování vo-
lební kampaně využívá ze základního registru oby-
vatel tyto referenční údaje:

a) jméno, příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa pobytu,

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

(3) Úřad pro účely kontroly financování vo-
lební kampaně využívá z informačního systému evi-
dence obyvatel tyto údaje:

a) jméno, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předcho-
zích adres místa trvalého pobytu,

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

(4) Úřad pro účely kontroly financování vo-
lební kampaně využívá z informačního systému ci-
zinců tyto údaje:

a) jméno, příjmení včetně předchozích příjmení,
rodné příjmení,

b) datum narození,

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

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

e) státní občanství.

(5) Úřad pro účely kontroly financování vo-
lební kampaně využívá ze základního registru osob
tyto referenční údaje:

a) obchodní firma nebo název právnické osoby,

b) adresa sídla,

c) statutární orgán,

d) identifikační číslo osoby,

e) datum vzniku,

f) datum zániku,

g) právní stav.

(6) Z údajů podle odstavců 2 až 5 lze v konkrét-
ním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou
vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z informačního systému evi-
dence obyvatel nebo informačního systému cizinců,
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný
stav.“.

8. § 62 a 63 včetně nadpisů znějí:

„§ 62

Přestupky

(1) Volič se dopustí přestupku tím, že požádá
o zápis do volební evidence v jiném členském státě
a zároveň požádá o zápis do seznamu pro volby do
Evropského parlamentu v České republice.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 59 odst. 2 se účastní volební kam-
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paně bez předchozí registrace ve zvláštním re-
gistru Úřadu,

b) v rozporu s § 59 odst. 4 využije nebo umožní
využití komunikačních médií kraje nebo obce
nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem
nebo obcí, k volební kampani,

c) v rozporu s § 59 odst. 6 nezajistí, aby propagace
nebo volební agitace šířená prostřednictvím ko-
munikačních médií nebo s využitím velkoploš-
ného zařízení anebo sdělení v neprospěch kte-
rékoliv kandidující politické strany, politického
hnutí, koalice nebo jejich kandidáta obsahovaly
informaci o zadavateli a zpracovateli,

d) v rozporu s § 59 odst. 6 neoznačí prostředky
volební kampaně jménem a příjmením a evi-
denčním číslem registrované třetí osoby,

e) v rozporu s § 59 odst. 7 zveřejní výsledky před-
volebních a volebních průzkumů v době počí-
nající třetím dnem přede dnem voleb do Evrop-
ského parlamentu a končící ukončením hlaso-
vání,

f) v rozporu s § 59e odst. 6 si nezřídí volební účet
nebo nevede volební účet podle § 59e odst. 6
nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 59e
odst. 6,

g) vloží na volební účet peněžní prostředky v roz-
poru s § 59e odst. 7 nebo v rozporu s § 59e
odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankov-
ního účtu, ze kterého byly převedené peněžní
prostředky na volební účet,

h) v rozporu s § 59e odst. 8 nezajistí, aby její vý-
daje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou
částku,

i) nevede evidenci o použití prostředků na volební
kampaň podle § 59e odst. 10 nebo ji vede v roz-
poru s § 59e odst. 10,

j) nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci
o použití prostředků na volební kampaň podle
§ 59e odst. 11, nebo

k) nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň
podle § 59e odst. 12.

(3) K projednání přestupku podle

a) odstavce 1 je příslušný pověřený obecní úřad
podle místa bydliště voliče,

b) odstavce 2 písm. a) až d) a f) až k) je příslušný
Úřad; proti rozhodnutí Úřadu nelze podat roz-
klad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení,

c) odstavce 2 písm. e) je příslušný krajský úřad
podle místa bydliště fyzické osoby; pokuta je
příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu

a) až do výše 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle
odstavce 1,

b) od 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 2.

§ 63

Správní delikty právnických a podnikajících
fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 59 odst. 2 se účastní volební kam-
paně bez předchozí registrace ve zvláštním re-
gistru Úřadu,

b) v rozporu s § 59 odst. 4 využije nebo umožní
využití komunikačních médií kraje nebo obce
nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem
nebo obcí, k volební kampani,

c) v rozporu s § 59 odst. 6 nezajistí, aby propagace
nebo volební agitace šířená prostřednictvím ko-
munikačních médií nebo s využitím velkoploš-
ného zařízení anebo sdělení v neprospěch kte-
rékoliv kandidující politické strany, politického
hnutí, koalice nebo jejich kandidáta obsahovaly
informaci o zadavateli a zpracovateli,

d) v rozporu s § 59 odst. 6 neoznačí prostředky
volební kampaně jménem a příjmením a evi-
denčním číslem registrované třetí osoby,

e) v rozporu s § 59 odst. 7 zveřejní výsledky před-
volebních a volebních průzkumů v době počí-
nající třetím dnem přede dnem voleb do Evrop-
ského parlamentu a končící ukončením hlaso-
vání,

f) v rozporu s § 59e odst. 6 si nezřídí volební účet
nebo nevede volební účet podle § 59e odst. 6
nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 59e
odst. 6,

g) vloží na volební účet peněžní prostředky v roz-
poru s § 59e odst. 7 nebo v rozporu s § 59e
odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankov-
ního účtu, ze kterého byly převedené peněžní
prostředky na volební účet,

h) v rozporu s § 59e odst. 8 nezajistí, aby její vý-
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daje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou
částku,

i) nevede evidenci o použití prostředků na volební
kampaň podle § 59e odst. 10 nebo ji vede v roz-
poru s § 59e odst. 10,

j) nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci
o použití prostředků na volební kampaň podle
§ 59e odst. 11, nebo

k) nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň
podle § 59e odst. 12.

(2) Kandidující politická strana a politické hnutí
nebo politická strana a politické hnutí zastoupené
v koalici se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 59 odst. 6 neoznačí svým názvem
nebo zkratkou jimi využité prostředky volební
kampaně,

b) v rozporu s § 59a odst. 1 si nezřídí volební účet
nebo nevede volební účet podle § 59a odst. 2,

c) užívá peněžní prostředky uložené na volebním
účtu v rozporu s § 59a odst. 3,

d) v rozporu s § 59a odst. 4 nakládá s peněžními
prostředky na volebním účtu nevyužitými na
volební kampaň po dobu, po kterou se vede
řízení o správním deliktu týkajícím se porušení
pravidel financování volební kampaně, nebo po
dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových vý-
sledků voleb,

e) nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu
nevyužité na volební kampaň podle § 59a
odst. 6,

f) zruší volební účet v rozporu s § 59a odst. 7,

g) v rozporu s § 59b odst. 2 nevede účetnictví o fi-
nancování volební kampaně,

h) neuvede údaje o peněžních prostředcích na vo-
lebním účtu podle § 59b odst. 3,

i) neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných
v penězích podle § 59b odst. 4,

j) v rozporu s § 59c odst. 2 nezajistí, aby výdaje
na volební kampaň pro volby do Evropského
parlamentu nepřesáhly stanovenou částku,

k) v rozporu s § 59c odst. 3 nezveřejní požadované
údaje o osobách, které uhradily nebo se zavá-
zaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo
poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění,
nebo

l) nesplní některou z povinností podle § 59d sou-

visející se zveřejněním údajů o financování vo-
lební kampaně, obsahem zprávy o financování
volební kampaně nebo zasláním podkladů
o účetnictví Úřadu.

(3) Správní delikty podle odstavce 1 písm. a)
až d) a f) až k) a odstavce 2 projednává Úřad. Proti
rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej pře-
zkoumat v přezkumném řízení.

(4) Správní delikty podle odstavce 1 písm. e)
projednává krajský úřad v přenesené působnosti
místně příslušný podle sídla právnické osoby. Po-
kuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.

(5) Za správní delikt se uloží pokuta od

a) 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt
podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a)
nebo l),

b) 20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt
podle odstavce 2 písm. h), i) nebo k),

c) 30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt
podle odstavce 2 písm. b), c), d), e), f) nebo g),

d) 10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky,
o kterou byl překročen limit výdajů na volební
kampaň, jde-li o správní delikt podle odstavce 2
písm. j).“.

Poznámky pod čarou č. 21 a 22 se zrušují.

9. Za § 63 se vkládá nový § 63a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 63a

Společná ustanovení ke správním deliktům

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

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě
se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména
ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okol-
nostem, za nichž byl spáchán, a k dopadu uložené
pokuty na možnost další existence kandidující poli-
tické strany nebo politického hnutí.

(3) Odpovědnost fyzické, právnické nebo pod-
nikající fyzické osoby za správní delikt zaniká, jest-
liže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 měsíců
ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do
3 let ode dne, kdy byl spáchán.
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(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo
při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislos-
ti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o od-
povědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Uložením pokuty nejsou dotčena sankční
ustanovení zákona upravujícího provozování rozhla-
sového a televizního vysílání. Pokuta je splatná do
30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž
byla uložena.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního roz-
počtu. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.“.

10. V § 68 se slova „podle § 62 a 63“ nahrazují
slovy „o přestupcích a správních deliktech právnic-
kých a podnikajících fyzických osob a odmítnutí re-
gistrace třetí osoby Úřadem“.

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Ministerstvo vnitra zašle Úřadu pro dohled
nad financováním politických stran a politických
hnutí seznam politických stran, politických hnutí
a koalic, které podaly kandidátní listinu, podle § 21
odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé ve vol-
bách do Evropského parlamentu vyhlášených po na-
bytí účinnosti tohoto zákona.

2. Pravidla volební kampaně a jejího financo-
vání podle § 59 až 59f a § 62 až 63a zákona č. 62/
/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, se uplatní poprvé ve volbách
do Evropského parlamentu vyhlášených po nabytí
účinnosti tohoto zákona.

3. Ustanovení § 57 zákona č. 62/2003 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se poprvé použije ve volbách do Evropského
parlamentu vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto
zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o volbě prezidenta republiky

Čl. VII

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta repu-
bliky a o změně některých zákonů (zákon o volbě
prezidenta republiky), ve znění zákonného opatření
Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu

č. 344/2013 Sb., zákona č. 58/2014 Sb. a zákona
č. 114/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 21 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Ministerstvo vnitra zašle seznam kandidátů na
funkci prezidenta republiky, kteří podali kandidátní
listinu, Úřadu pro dohled nad hospodařením politic-
kých stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) zří-
zenému podle zákona upravujícího sdružování v po-
litických stranách a politických hnutích.“.

2. § 23 se včetně nadpisu zrušuje.

3. V § 24 odstavce 1 až 3 znějí:

„(1) Každý kandidát na funkci prezidenta repu-
bliky je povinen si pro financování volební kampaně
nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení volby zřídit
účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup tře-
tích osob k zobrazování přehledu platebních trans-
akcí na tomto účtu (dále jen „volební účet“).

(2) Volební účet musí být veden u banky, spo-
řitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční
banky, která má pobočku umístěnu na území České
republiky.

(3) Peněžní prostředky uložené na volebním
účtu lze užít pouze na financování volební kampaně.
Výběr hotovosti z volebního účtu a její následné
užití na financování volební kampaně se zaznamená
v účetnictví.“.

4. V § 24 se odstavec 4 zrušuje.

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

5. V § 24 odst. 4 se slovo „finančními“ nahra-
zuje slovem „peněžními“.

6. V § 24 odst. 4 se slova „ve věci“ nahrazují
slovy „o správním deliktu týkajícím se“.

7. V § 24 odst. 4 se číslo „120“ nahrazuje čís-
lem „180“.

8. V § 24 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „ ; tento zákaz se nevztahuje na úhradu výdajů
na volební kampaň podle § 37“.

9. V § 24 odst. 5 se věta první zrušuje.

10. V § 24 odst. 5 se slova „této částky“ nahra-
zují slovy „pokuty uložené za správní delikt týkající
se porušení pravidel financování volební kampaně“.
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11. V § 24 odst. 5 až 7 se slovo „finanční“ na-
hrazuje slovem „peněžní“.

12. V § 24 odst. 6 se číslo „30“ nahrazuje čís-
lem „60“.

13. V § 24 odst. 6 se slova „5 nebo 6“ nahrazují
číslem „4“.

14. V § 24 odst. 6 se slova „ , s výjimkou fi-
nančních prostředků využitých na úhradu odvodu
do státního rozpočtu podle odstavce 6,“ zrušují.

15. V § 24 odst. 7 se slova „6 nebo 7“ nahrazují
slovy „5 nebo 6“.

16. V § 25 odst. 1 se na konci písmene d) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

17. V § 25 odst. 2 písm. a) se slova „a k voleb-
nímu výboru a jeho členům“ zrušují.

18. V § 25 odst. 2 se na konci písmene a) čárka
nahrazuje tečkou, písmeno b) se zrušuje a zároveň se
zrušuje označení písmene a).

19. V § 35 odst. 1 se slova „republiky a volební“
nahrazují slovy „republiky nebo volební“.

20. V § 35 odst. 1 se slova „ , pokud k takové
propagaci nebo volební agitaci došlo nejdříve v den
vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce zákonů, anebo
i před tímto dnem, jestliže taková propagace nebo
agitace trvá i ke dni vyhlášení volby prezidenta ve
Sbírce zákonů“ zrušují.

21. V § 35 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Fyzická nebo právnická osoba, která se
hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí kandi-
dáta, je povinna se před vstupem do volební kam-
paně registrovat jako registrovaná třetí osoba
u Úřadu.

(3) Volební kampaň podle tohoto zákona za-
číná dnem vyhlášení volby prezidenta a končí dnem
vyhlášení celkových výsledků volby prezidenta.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako od-
stavce 4 až 9.

22. V § 35 odst. 5 se za slovo „pro“ vkládají
slova „využití velkoplošných zařízení a“.

23. V § 35 se na konci odstavce 5 doplňují věty
„Kandidáti jsou povinni označit svým jménem a pří-
jmením jimi využité prostředky volební kampaně.

Registrované třetí osoby jsou povinny jimi využité
prostředky volební kampaně označit názvem, zkrat-
kou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem
registrované třetí osoby přiděleným Úřadem.“.

24. V § 35 se na konci odstavce 6 doplňuje věta
„K volební kampani nelze využívat komunikační
média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která
je ovládaná krajem nebo obcí.“.

25. V § 36 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Financování volební kampaně zahrnuje
veškeré výdaje na volební kampaň. K úhradě těchto
výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené
na volebním účtu.

(2) O financování volební kampaně vede kandi-
dát na funkci prezidenta republiky účetnictví podle
zákona upravujícího účetnictví.“.

26. V § 36 odst. 3 a § 37 odst. 1 se slovo „fi-
nančních“ nahrazuje slovem „peněžních“.

27. V § 36 odst. 3 se slova „přehledu o původu
těchto prostředků, včetně uvedení“ zrušují.

28. V § 36 odst. 3 se slova „adresy místa pobytu
fyzické osoby, která tyto prostředky poskytla“ na-
hrazují slovy „obce, v níž má fyzická osoba, která
tyto prostředky poskytla, trvalý pobyt“.

29. V § 36 odst. 4 se slova „adresy místa pobytu
fyzické osoby, která tato plnění poskytla“ nahrazují
slovy „obce, v níž má fyzická osoba, která tato
plnění poskytla, trvalý pobyt“.

30. V § 37 odst. 1 se slova „ , a to včetně ná-
kladů vynaložených přede dnem podání kandidátní
listiny“ zrušují.

31. V § 37 odst. 2 větě druhé se za slova
„částek, které“ vkládají slova „s jeho vědomím“.

32. V § 37 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „podle zákona upravujícího oceňování majetku
státu“.

33. V § 37 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Nejpozději 3 dny přede dnem volby musí
být známy všechny osoby, které ve prospěch kandi-
dáta na funkci prezidenta republiky uhradily nebo se
zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskyt-
ly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto
osobách se zveřejní na internetových stránkách kan-
didáta údaje stanovené v § 36 odst. 3.“.
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34. § 38 včetně nadpisu zní:

„§ 38

Zveřejnění údajů o financování
volební kampaně

(1) Kandidát na funkci prezidenta republiky za-
jistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu
trvání tohoto účtu vymezenou v § 24 zveřejněn způ-
sobem umožňujícím dálkový přístup na jeho inter-
netových stránkách. Kandidát na funkci prezidenta
republiky je povinen oznámit Úřadu adresu svých
internetových stránek, kde budou zveřejňovány in-
formace o financování volební kampaně, a zřízení
volebního účtu a adresu internetových stránek, na
kterých je účet přístupný.

(2) Kandidát na funkci prezidenta republiky
do 90 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku
volby zveřejní způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup na svých internetových stránkách zprávu o fi-
nancování volební kampaně.

(3) Zpráva podle odstavce 2 obsahuje

a) přehled bezúplatných plnění poskytnutých
kandidátovi na volební kampaň s uvedením ob-
vyklé ceny, nejde-li o peněžitý dar, a údaje
o dárcích a poskytovatelích v rozsahu stanove-
ném v § 36 odst. 3, jakož i výši výdajů na vo-
lební kampaň hrazených samotným kandidá-
tem,

b) přehled výdajů na volební kampaň s uvedením
účelu, na který byly použity; je-li plnění po-
skytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou
se identifikační údaje poskytovatele v rozsahu
stanoveném v § 36 odst. 3,

c) přehled peněžitých dluhů, k jejichž splnění se
kandidát na funkci prezidenta republiky v sou-
vislosti s financováním volební kampaně zavá-
zal, s uvedením plnění, které bylo kandidátu na
funkci prezidenta republiky věřitelem poskyt-
nuto nebo k jehož poskytnutí se věřitel zavázal;
je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvy-
klou, uvedou se identifikační údaje věřitele
v rozsahu stanoveném v § 36 odst. 3.

(4) Zprávu podle odstavce 2 zveřejní kandidát
na funkci prezidenta republiky na formuláři, jehož
vzor stanoví Úřad vyhláškou.

(5) Kandidát na funkci prezidenta republiky
do 90 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku

volby zašle Úřadu veškeré účetnictví týkající se vo-
lební kampaně a jím podepsanou zprávu o financo-
vání volební kampaně.

(6) Kandidát na funkci prezidenta republiky
do 15 dnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky
na volebním účtu nevyužité na volební kampaň pře-
vedeny na veřejně prospěšný účel podle § 24 odst. 6,
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na
svých internetových stránkách a současně zašle
Úřadu jím podepsanou informaci o tom, komu, v ja-
kém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly
tyto peněžní prostředky převedeny.“.

35. Za § 38 se vkládají nové § 38a a 38b, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 38a

Volební kampaň vedená registrovanou
třetí osobou

(1) Registrovanou třetí osobou je pro účely to-
hoto zákona fyzická nebo právnická osoba, která je
zapsána ve zvláštním registru spravovaném Úřadem.

(2) Registrovanou třetí osobou pro účely to-
hoto zákona nemohou být

a) stát a jeho příspěvkové organizace,

b) obec, městská část, městský obvod a kraj,

c) dobrovolný svazek obcí,

d) státní podnik a právnické osoby s majetkovou
účastí státu nebo státního podniku, jakož
i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát,
a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosa-
huje-li majetková účast státu nebo státního pod-
niku 10 %,

e) právnická osoba s majetkovou účastí kraje,
obce, městské části nebo městského obvodu, ja-
kož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí
kraj, obec, městská část nebo městský obvod,
a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosa-
huje-li majetková účast 10 %,

f) obecně prospěšná společnost, politický institut
a ústav,

g) svěřenský fond,

h) jiná právnická osoba, stanoví-li tak jiný právní
předpis,

i) zahraniční právnická osoba,

j) fyzická osoba, která není státním občanem Čes-
ké republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu,
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která má právo volit na území České republiky
do Evropského parlamentu,

k) fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet
a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, vydání
a veřejné šíření periodického tisku,

l) provozovatel rozhlasového a televizního vysí-
lání.

(3) Žádost o registraci třetí osoby musí obsaho-
vat jméno, příjmení, státní občanství, adresu trvalého
pobytu a rodné číslo, nebo není-li přiděleno, datum
narození, jde-li o fyzickou osobu, a název nebo ob-
chodní firmu, sídlo, právní formu a identifikační
číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou
osobu.

(4) Úřad na základě úplné žádosti třetí osoby
bezodkladně přidělí třetí osobě evidenční číslo a pro-
vede registraci a zároveň zveřejní údaje o registraci
na svých internetových stránkách. Registraci osoby
uvedené v odstavci 2 Úřad rozhodnutím odmítne;
proti tomuto rozhodnutí nelze podat rozklad ani
jej přezkoumat v přezkumném řízení. Registrovaná
třetí osoba může zahájit účast ve volební kampani
nejdříve dnem následujícím po dni registrace.

(5) Zveřejnění údajů o registraci podle od-
stavce 4 obsahuje údaje z žádosti s výjimkou rod-
ného čísla, a dále evidenční číslo třetí osoby a datum
registrace.

(6) Registrovaná třetí osoba je povinna si pro
financování volební kampaně zřídit volební účet
a oznámit Úřadu adresu svých internetových strá-
nek, kde budou zveřejňovány informace o financo-
vání volební kampaně, a zřízení volebního účtu a ad-
resu internetových stránek, na kterých je volební
účet přístupný.

(7) Financování volební kampaně registrovanou
třetí osobou zahrnuje veškeré její výdaje na volební
kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební
kampaň se rozumí peněžní prostředky a jiná plnění
ocenitelná v penězích, které vynaložila na volební
kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze
peněžní prostředky uložené na volebním účtu regis-
trované třetí osoby. Na volební účet registrované
třetí osoby je možné vložit peněžní prostředky pou-
ze převodem z jiného bankovního účtu. Registro-
vaná třetí osoba prokáže Úřadu na jeho výzvu, kdo
je vlastníkem bankovního účtu, z něhož byly peněž-
ní prostředky na volební účet převedeny.

(8) Výdaje registrované třetí osoby na volební
kampaň nesmí přesáhnout

a) částku 800 000 Kč včetně daně z přidané hod-
noty, konalo-li se pouze první kolo volby,

b) částku 1 000 000 Kč včetně daně z přidané hod-
noty, konalo-li se první i druhé kolo volby.

(9) Do částky podle odstavce 8 se započítávají
částky, které registrovaná třetí osoba uhradila nebo
má uhradit, včetně částek, které za ni uhradila nebo
se zavázala uhradit jiná osoba. Bylo-li plnění, které je
součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně
nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této
částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího
oceňování majetku státu.

(10) O použití prostředků na volební kampaň si
registrovaná třetí osoba musí vést evidenci, která ob-
sahuje

a) výdaje na předvolební průzkumy,

b) výdaje na úhradu inzerce v tisku,

c) výdaje na úhradu venkovní reklamy,

d) jiné výdaje.

(11) Registrovaná třetí osoba je povinna ucho-
vat si výpisy ze svého volebního účtu a evidenci
podle odstavce 10 po dobu 5 let a předložit tyto vý-
pisy a evidenci na požádání Úřadu.

(12) Registrovaná třetí osoba je povinna do
10 dnů po skončení volební kampaně zveřejnit pře-
hled výdajů podle odstavce 10 na svých interneto-
vých stránkách. Přehled výdajů musí být uveřejněn
nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců.

§ 38b

Dohled nad financováním volební kampaně

(1) Úřad

a) vykonává dohled nad financováním volební
kampaně kandidátů a registrovaných třetích
osob,

b) uveřejňuje na svých internetových stránkách
adresu internetových stránek kandidátů, kde
jsou zveřejňovány informace o financování vo-
lební kampaně, a účetnictví týkající se volební
kampaně kandidátů, a adresu internetových
stránek registrovaných třetích osob, kde jsou
zveřejňovány informace o financování volební
kampaně a na kterých je přístupný volební účet
registrované třetí osoby,
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c) provádí registraci třetích osob, které se hodlají
účastnit volební kampaně, rozhoduje o odmít-
nutí registrace třetí osoby a zveřejňuje údaje
o registraci na svých internetových stránkách,

d) projednává přestupky a správní delikty právnic-
kých a podnikajících fyzických osob a ukládá
sankce.

(2) Úřad pro účely kontroly financování vo-
lební kampaně využívá ze základního registru oby-
vatel tyto referenční údaje:

a) jméno, příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa pobytu,

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

(3) Úřad pro účely kontroly financování vo-
lební kampaně využívá z informačního systému evi-
dence obyvatel tyto údaje:

a) jméno, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předcho-
zích adres místa trvalého pobytu,

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

(4) Úřad pro účely kontroly financování vo-
lební kampaně využívá z informačního systému ci-
zinců tyto údaje:

a) jméno, příjmení včetně předchozích příjmení,
rodné příjmení,

b) datum narození,

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

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

e) státní občanství.

(5) Úřad pro účely kontroly financování vo-
lební kampaně využívá ze základního registru osob
tyto referenční údaje:

a) obchodní firma nebo název právnické osoby,

b) adresa sídla,

c) statutární orgán,

d) identifikační číslo osoby,

e) datum vzniku,

f) datum zániku,

g) právní stav.

(6) Z údajů podle odstavců 2 až 5 lze v konkrét-
ním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou
vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z informačního systému evi-
dence obyvatel nebo informačního systému cizinců,
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný
stav.“.

36. § 62 a 63 včetně nadpisů znějí:

„§ 62

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 35 odst. 2 se účastní volební kam-

paně bez předchozí registrace ve zvláštním re-
gistru Úřadu,

b) v rozporu s § 35 odst. 5 nezajistí, aby propagace
nebo volební agitace šířená prostřednictvím ko-
munikačních médií nebo s využitím velkoploš-
ného zařízení anebo sdělení v neprospěch kte-
réhokoliv kandidáta na funkci prezidenta repu-
bliky obsahovaly informaci o zadavateli a zpra-
covateli,

c) v rozporu s § 35 odst. 5 neoznačí prostředky
volební kampaně jménem a příjmením a evi-
denčním číslem registrované třetí osoby,

d) v rozporu s § 35 odst. 6 využije nebo umožní
využití komunikačních médií kraje nebo obce
nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem
nebo obcí, k volební kampani,

e) v rozporu s § 35 odst. 8 zveřejní výsledky před-
volebních a volebních průzkumů v době počí-
nající třetím dnem přede dnem volby prezidenta
a končící ukončením hlasování,

f) v rozporu s § 38a odst. 6 si nezřídí volební účet
nebo nevede volební účet podle § 38a odst. 6
nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 38a
odst. 6,

g) vloží na volební účet peněžní prostředky v roz-
poru s § 38a odst. 7 nebo v rozporu s § 38a
odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankov-
ního účtu, ze kterého byly převedené peněžní
prostředky na volební účet,

h) v rozporu s § 38a odst. 8 nezajistí, aby její vý-
daje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou
částku,
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i) nevede evidenci o použití prostředků na volební
kampaň podle § 38a odst. 10 nebo ji vede v roz-
poru s § 38a odst. 10,

j) nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci
o použití prostředků na volební kampaň podle
§ 38a odst. 11, nebo

k) nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň
podle § 38a odst. 12.

(2) Kandidát na funkci prezidenta republiky se
dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 24 odst. 1 si nezřídí volební účet
nebo nevede volební účet podle § 24 odst. 2,

b) užívá peněžní prostředky uložené na volebním
účtu v rozporu s § 24 odst. 3,

c) v rozporu s § 24 odst. 4 nakládá s peněžními
prostředky na volebním účtu nevyužitými na
volební kampaň po dobu, po kterou se vede
řízení o správním deliktu týkajícím se porušení
pravidel financování volební kampaně, nebo po
dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových vý-
sledků voleb,

d) nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu
nevyužité na volební kampaň podle § 24 odst. 6,

e) zruší volební účet v rozporu s § 24 odst. 7,

f) v rozporu s § 35 odst. 5 neoznačí svým jménem
a příjmením jím využité prostředky volební
kampaně,

g) v rozporu s § 36 odst. 2 nevede účetnictví o fi-
nancování volební kampaně,

h) neuvede údaje o peněžních prostředcích na vo-
lebním účtu podle § 36 odst. 3,

i) neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných
v penězích podle § 36 odst. 4,

j) v rozporu s § 37 odst. 2 nezajistí, aby výdaje na
volební kampaň pro volbu prezidenta nepře-
sáhly stanovenou částku,

k) v rozporu s § 37 odst. 3 nezveřejní požadované
údaje o osobách, které uhradily nebo se zavá-
zaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo
poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění,
nebo

l) nesplní některou z povinností podle § 38 sou-
visející se zveřejněním údajů o financování vo-
lební kampaně, obsahem zprávy o financování
volební kampaně, zasláním podkladů o účetnic-

tví Úřadu nebo o převedení prostředků z voleb-
ního účtu.

(3) K projednání přestupku podle

a) odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) a odstavce 2
je příslušný Úřad; proti rozhodnutí Úřadu ne-
lze podat rozklad ani jej přezkoumat v pře-
zkumném řízení,

b) odstavce 1 písm. e) je příslušný krajský úřad
podle místa bydliště fyzické osoby; pokuta je
příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu od

a) 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. f)
nebo l),

b) 20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 2 písm. h), i) nebo k),

c) 30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o přestu-
pek podle odstavce 2 písm. a), b), c), d), e)
nebo g),

d) 10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky,
o kterou byl překročen limit výdajů na volební
kampaň, jde-li o přestupek podle odstavce 2
písm. j).

§ 63

Správní delikty právnických a podnikajících
fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 35 odst. 2 se účastní volební kam-
paně bez předchozí registrace ve zvláštním re-
gistru Úřadu,

b) v rozporu s § 35 odst. 5 nezajistí, aby propagace
nebo volební agitace šířená prostřednictvím ko-
munikačních médií nebo s využitím velkoploš-
ného zařízení anebo sdělení v neprospěch kte-
réhokoliv kandidáta na funkci prezidenta repu-
bliky obsahovaly informaci o zadavateli a zpra-
covateli,

c) v rozporu s § 35 odst. 5 neoznačí prostředky
volební kampaně jménem a příjmením a evi-
denčním číslem registrované třetí osoby,

d) v rozporu s § 35 odst. 6 využije nebo umožní
využití komunikačních médií kraje nebo obce
nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem
nebo obcí, k volební kampani,
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e) v rozporu s § 35 odst. 8 zveřejní výsledky před-
volebních a volebních průzkumů v době počí-
nající třetím dnem přede dnem volby prezidenta
a končící ukončením hlasování,

f) v rozporu s § 38a odst. 6 si nezřídí volební účet
nebo nevede volební účet podle § 38a odst. 6
nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 38a
odst. 6,

g) vloží na volební účet peněžní prostředky v roz-
poru s § 38a odst. 7 nebo v rozporu s § 38a
odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankov-
ního účtu, ze kterého byly převedené peněžní
prostředky na volební účet,

h) v rozporu s § 38a odst. 8 nezajistí, aby její vý-
daje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou
částku,

i) nevede evidenci o použití prostředků na volební
kampaň podle § 38a odst. 10 nebo ji vede v roz-
poru s § 38a odst. 10,

j) nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci
o použití prostředků na volební kampaň podle
§ 38a odst. 11, nebo

k) nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň
podle § 38a odst. 12.

(2) Správní delikty podle odstavce 1 písm. a)
až d) a f) až k) projednává Úřad. Proti rozhodnutí
Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v pře-
zkumném řízení.

(3) Správní delikty podle odstavce 1 písm. e)
projednává krajský úřad v přenesené působnosti
místně příslušný podle sídla právnické osoby. Po-
kuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta od
10 000 Kč do 100 000 Kč.“.

37. V § 64 odst. 3 se slovo „právnické“ nahra-
zuje slovy „fyzické, právnické nebo podnikající fy-
zické“.

38. V § 64 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstav-
ce 4 a 5.

39. V § 64 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Příjem z pokut je příjmem státního roz-
počtu. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.“.

40. V § 66 odst. 2 se slova „mohl ovlivnit“ na-
hrazují slovy „hrubě ovlivnil“.

41. § 67 se včetně nadpisu zrušuje.

42. V § 68 se věta druhá zrušuje.

43. V § 72 se slova „a jiných správních delik-
tech“ nahrazují slovy „ , jiných správních deliktech
a odmítnutí registrace třetí osoby Úřadem“.

Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1. Ministerstvo vnitra zašle Úřadu pro dohled
nad financováním politických stran a politických
hnutí seznam kandidátů na funkci prezidenta repu-
bliky, kteří podali kandidátní listinu, podle § 21
odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé
při volbě prezidenta republiky vyhlášené po nabytí
účinnosti tohoto zákona.

2. Pravidla volební kampaně a jejího financo-
vání podle § 24 a 25, § 35 až 38b a § 62 až 64 zákona
č. 275/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se uplatní poprvé při volbě
prezidenta republiky vyhlášené po nabytí účinnosti
tohoto zákona.

3. Byla-li volba prezidenta republiky vyhlášena
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije
se pro účely kontroly financování volební kampaně
v souvislosti s volbou prezidenta republiky § 67 a 68
zákona č. 275/2012 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Ustanovení § 66 zákona č. 275/2012 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se poprvé použije při volbě prezidenta repu-
bliky vyhlášené po nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o volbách
do zastupitelstev obcí

Čl. IX

V § 60 odst. 2 až 4 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někte-
rých zákonů, se slova „mohl ovlivnit“ nahrazují
slovy „hrubě ovlivnil“.
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Čl. X

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 60 zákona č. 491/2001 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se poprvé použije při volbách do zastupitel-
stev obcí vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto
zákona.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o jednacím řádu Senátu

Čl. XI

V § 41 odst. 1 zákona č. 107/1999 Sb., o jedna-
cím řádu Senátu, ve znění zákona č. 275/2012 Sb., se
písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

Čl. XII

Přechodné ustanovení

Byla-li volba prezidenta republiky vyhlášena
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije
se pro účely kontroly financování volební kampaně
v souvislosti s volbou prezidenta republiky § 41
odst. 1 písm. e) zákona č. 107/1999 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

ČÁST SEDMÁ

Změna soudního řádu správního

Čl. XIII

V zákoně č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve
znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb.,
zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zá-
kona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona

č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona
č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona
č. 7/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona
č. 118/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 294/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb., zákona č. 303/2011
Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb.,
zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb. a zá-
kona č. 375/2015 Sb., se § 90a zrušuje.

Čl. XIV

Přechodná ustanovení

1. Řízení ve věci porušení pravidel financování
volební kampaně v souvislosti s volbou prezidenta
republiky zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona se dokončí podle zákona č. 150/2002
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.

2. Byla-li volba prezidenta republiky vyhlášena
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije
se pro účely kontroly financování volební kampaně
v souvislosti s volbou prezidenta republiky úprava
řízení ve věci porušení pravidel financování volební
kampaně podle zákona č. 150/2002 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST

Čl. XV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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323

ZÁKON

ze dne 6. září 2016,

kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství
a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o oběhu bankovek a mincí

Čl. I

Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek
a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České
národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění zákona č. 254/2012 Sb. a zákona č. 278/2013
Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 4 písmeno d) zní:

„d) nestandardně poškozená je tuzemská bankovka,

1. která je ohořelá nebo zetlelá,

2. která je obarvená nebo odbarvená, nejde-li
o nepatrné poškození nebránící dalšímu
oběhu,

3. která je poškozená hygienicky závadným
materiálem,

4. která je poškozena tak, že není možné ověřit
její pravost,

5. která je poškozená nástražným zařízením na
ochranu proti krádeži,

6. která se skládá z více než 2 částí,

7. jejíž obrazec je nečitelný, deformovaný, pro-
děravělý v důsledku úředního znehodnocení
nebo úředně přetištěný nápisem,

8. jejíž plocha je menší nebo rovna 50 %, nebo

9. které chybí celý horní nebo spodní okraj,“.

2. V § 2 odst. 5 písmeno c) zní:

„c) nestandardně poškozená je tuzemská mince,

1. která je nastřižená,

2. která je vyrobená z více částí, jejíž jednotlivé
části jsou odděleny,

3. která je poškozená nástražným zařízením na
ochranu proti krádeži,

4. jejíž obrazec nebo reliéf je nečitelný, nebo

5. jejíž tvar je deformovaný,“.

3. V § 5 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

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

„(4) Ten, kdo přijímá tuzemské bankovky nebo
mince jako plnění vlastní pohledávky, nesmí za jejich
přijetí požadovat úplatu.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

5. V § 7 odst. 3 větě první se slova „ , provo-
zovatelé kasin“ zrušují.

6. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Prováděcí právní předpis stanoví postup
při zadržování nestandardně poškozených bankovek
a mincí, postup při jejich předávání České národní
bance a náležitosti potvrzení o zadržení nestan-
dardně poškozených bankovek nebo mincí.“.

7. V § 10 odst. 3 větě druhé se slova „ve vý-
jimečných a“ nahrazují slovem „v“ a slova „život
či“ se zrušují.

8. V § 10 se na konci odstavce 4 doplňují věty
„Jestliže se nepodaří žadateli náhradu vyplatit, pone-
chá si ji Česká národní banka a eviduje ji na zvlášt-
ním účtu. Pokud se ten, komu byly nestandardně
poškozené tuzemské bankovky nebo mince za-
drženy, anebo ten, kdo o náhradu požádal, nepřihlásí
o jejich vrácení nebo o náhradu za ně do 3 let ode
dne jejich zadržení nebo podání žádosti o náhradu,
připadne částka odpovídající jejich nominální hod-
notě České národní bance.“.

9. V § 10 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Česká národní banka vede po dobu 15 let
evidenci osob, které předložily, vložily do neano-
nymního zařízení nebo zadržely nestandardně po-
škozené tuzemské bankovky a mince, a to odděleně
od údajů o nestandardně poškozených tuzemských
bankovkách a mincích. Evidence obsahuje identifi-
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kační údaje těchto osob, údaje o zadržených nestan-
dardně poškozených tuzemských bankovkách a min-
cích a údaje týkající se okolností zadržení těchto ne-
standardně poškozených tuzemských bankovek
a mincí. Osobní údaje z evidence lze dále zpracová-
vat pouze pro účely vyšetřování a odhalování trestné
činnosti.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

10. V hlavě II se v nadpisu dílu 3 za slovo „pro-
střednictvím“ vkládá slovo „samoobslužných“.

11. V § 11 odst. 1 a 2 úvodních částech ustano-
vení se slovo „Technické“ nahrazuje slovy „Samo-
obslužné technické“.

12. V § 11 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „úvěrovou institucí“ nahrazují slovy „posky-
tovatelem platebních služeb“.

13. V § 11 odst. 2 písm. c) se slova „podezřelé
bankovky a“ nahrazují slovy „podezřelé bankovky,
odmítne podezřelé“.

14. V § 11 se doplňuje nový odstavec 4, který
včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

„(4) Odstavci 1 a 2 nejsou dotčeny požadavky
stanovené přímo použitelným předpisem Evropské
unie5) na provozování anonymních zařízení a neano-
nymních zařízení přijímajících eurobankovky nebo
euromince a na zadržování eurobankovek nebo
euromincí těmito zařízeními.

5) Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001, ve znění nařízení Rady
(ES) č. 44/2009.
Nařízení Rady (ES) č. 1339/2001, ve znění nařízení Rady
(ES) č. 45/2009.“.

15. V § 12 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „ , provozovatel kasina“ zrušují.

16. V § 12 odst. 2 písm. c) a e) se slovo „nepro-
dleně“ nahrazuje slovy „bez zbytečného odkladu“.

17. V § 12 odst. 3 větě druhé se slova „a pro
Celní správu České republiky při postupu podle zá-
kona o Celní správě České republiky“ zrušují a na
konci odstavce 3 se doplňuje věta „Odstavec 2
písm. c) až e) platí pro Celní správu České republiky
při postupu podle zákona o Celní správě České re-
publiky obdobně.“.

18. V § 12 odst. 4 větě první se za slova „nebo
byly“ vkládají slova „podezřelé bankovky“.

19. V § 12 odst. 5 větě první se slovo „nejdéle“
zrušuje a slova „vložily do neanonymního zařízení

nebo zadržely“ se nahrazují slovy „zadržely nebo
podezřelé bankovky vložily do neanonymního za-
řízení“.

20. V § 12 odst. 5 se za větu první vkládá věta
„Evidence obsahuje identifikační údaje těchto osob,
údaje o zadržených podezřelých bankovkách a min-
cích a údaje týkající se okolností zadržení těchto po-
dezřelých bankovek a mincí.“.

21. V § 13 odst. 2 se slova „ , nebo mu za ně
poskytne náhradu tak, že mu částku odpovídající
jejich nominální hodnotě vyplatí v hotovosti, pře-
vede mu ji nebo ji připíše na jím uvedený účet“ zru-
šují a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Za za-
držené podezřelé tuzemské bankovky a mince může
Česká národní banka poskytnout náhradu i tak, že
tomu, komu byly podle potvrzení zadrženy, částku
odpovídající jejich nominální hodnotě vyplatí v hoto-
vosti, převede mu ji nebo ji připíše na jím uvedený
účet.“.

22. V § 13 odst. 3 větě druhé se číslo „5“ na-
hrazuje číslem „3“.

23. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Jestliže se ukáže, že zadržené podezřelé
tuzemské bankovky nebo mince jsou pravé, ale zá-
roveň nestandardně poškozené, zadrží je Česká ná-
rodní banka bez náhrady.“.

24. V § 14 se slova „nebo prodány“ a věta po-
slední zrušují.

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

„(2) Hmotné nebo nehmotné reprodukce tu-
zemských nebo cizozemských bankovek nebo mincí
a předměty, které je úpravou napodobují, mohou
být prodány, dovezeny, přechovávány nebo rozšiřo-
vány pouze tehdy, splňují-li technická kritéria stano-
vená prováděcím právním předpisem nebo přímo
použitelným předpisem Evropské unie o medailích
a žetonech podobných euromincím4).“.

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

„(4) Odstavec 1 písm. b) se nepoužije, jestliže
z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního
řádu, vyplývá povinnost umožnit žadateli se sídlem
mimo území České republiky vykonávat v České re-
publice činnost zpracovatele bankovek a mincí za
obdobných podmínek jako osobám se sídlem v Čes-
ké republice.“.

27. V § 25 odst. 2 písm. a) se slova „§ 6“ na-
hrazují slovy „v § 7“.
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28. § 28 včetně nadpisu zní:

„§ 28

Přestupky při zhotovení reprodukcí bankovek
a mincí a předmětů, které je úpravou napodobují,

a při nakládání s nimi

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
hmotnou nebo nehmotnou reprodukci tuzemské
nebo cizozemské bankovky nebo mince anebo před-
mět, který ji úpravou napodobuje,

a) zhotoví, aniž by byla splněna technická kritéria
stanovená prováděcím právním předpisem vy-
daným k provedení § 14 nebo přímo použitel-
ným předpisem Evropské unie o medailích a že-
tonech podobných euromincím4), nebo

b) prodá, doveze, přechovává nebo rozšiřuje v roz-
poru s § 14 odst. 2.

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

29. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 28a

Správní delikty při zhotovení reprodukcí
bankovek a mincí a předmětů, které je úpravou

napodobují, a při nakládání s nimi

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že hmotnou nebo ne-
hmotnou reprodukci tuzemské nebo cizozemské
bankovky nebo mince anebo předmět, který ji úpra-
vou napodobuje,

a) zhotoví, aniž by byla splněna technická kritéria
stanovená prováděcím právním předpisem vy-
daným k provedení § 14 nebo přímo použitel-
ným předpisem Evropské unie o medailích a že-
tonech podobných euromincím4), nebo

b) prodá, doveze, přechovává nebo rozšiřuje v roz-
poru s § 14 odst. 2.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží
pokuta do 1 000 000 Kč.“.

30. V § 29 odstavec 1 zní:

„(1) Směnárník nebo právnická osoba se do-
pustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 12 odst. 2 písm. a) nebo přímo
použitelným předpisem Evropské unie, kterým
se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti
padělání5), nezadrží podezřelé bankovky nebo
mince, nebo

b) v rozporu s § 12 odst. 2 písm. c) nebo přímo
použitelným předpisem Evropské unie, kterým
se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti
padělání5), bez zbytečného odkladu po zadržení
nepředá podezřelé bankovky nebo mince České
národní bance.“.

31. V § 29 odst. 2 se slova „nebo právnická
osoba, která se podílí na zpracování a vracení tuzem-
ských bankovek a“ nahrazují slovy „ , držitel poš-
tovní licence nebo zvláštní poštovní licence podle
zákona o poštovních službách, a dále platební insti-
tuce, poskytovatel platebních služeb malého roz-
sahu, instituce elektronických peněz a vydavatel
elektronických peněz malého rozsahu, u nichž při
poskytování platebních služeb nebo vydávání elek-
tronických peněz dochází k vracení přijatých banko-
vek nebo“.

32. V § 29 odstavec 3 zní:

„(3) Úvěrová instituce provádějící pokladní
operace nebo zpracovatel tuzemských bankovek
a mincí se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 7 odst. 2 tuzemské bankovky
a mince přijaté z oběhu před jejich vrácením
do oběhu nezpracuje v souladu se standardy
zpracování,

b) v rozporu s § 21 neudržuje vhodný řídicí a kon-
trolní systém nebo vnitřní předpisy k zabezpe-
čení ochrany tuzemských bankovek a mincí,

c) v rozporu s § 22 odst. 2 nedrží tuzemské ban-
kovky a mince svěřené ke zpracování a patřící
různým osobám odděleně,

d) v rozporu s § 22 odst. 3 nevede evidenci tuzem-
ských bankovek a mincí převzatých ke zpraco-
vání,

e) v rozporu s § 23 odst. 1 neposkytne České ná-
rodní bance informace o místech, v nichž zpra-
cování tuzemských bankovek a mincí probíhá,
o zařízeních nebo o zpracování tuzemských
bankovek a mincí nebo neoznámí změny zaří-
zení používaných pro zpracování tuzemských
bankovek a mincí,

f) v rozporu s § 23 odst. 2 neudržuje zařízení pro
zpracování tuzemských bankovek a mincí nebo
neověřuje jejich funkce,

g) v rozporu s § 24 odst. 2 neposkytne České ná-
rodní bance při výkonu dohledu potřebné in-
formace nebo požadovaná vysvětlení, nebo

h) neprovede opatření k nápravě uložené po-
dle § 25.“.
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33. V § 29 se odstavec 4 zrušuje.

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

34. V § 29 odstavec 5 zní:

„(5) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1, 2 nebo odstavce 3 písm. a),

b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 3 písm. b) až h) nebo odstavce 4.“.

35. V § 30 odst. 1 se za slovo „provozuje“
vkládá slovo „samoobslužné“.

36. V § 30 odst. 3 se za slovo „osoba“ vkládají
slova „nebo podnikající fyzická osoba“.

37. V § 30 odstavec 4 zní:

„(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 nebo 2,

b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 3.“.

38. § 31 se včetně nadpisu zrušuje.

39. V § 33 odst. 2 se slova „způsobilá k právním
úkonům a je“ nahrazují slovy „svéprávná a“.

40. V § 35 se slova „§ 10 odst. 5“ nahrazují
slovy „§ 9 odst. 3, § 10 odst. 6“.

ČÁST DRUHÁ

Změna krizového zákona

Čl. II

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve
znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 127/2005
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 267/2006
Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 306/2008
Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 430/2010
Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 333/2012
Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.
a zákona č. 320/2015 Sb., se mění takto:

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

„(3) Vláda v době trvání nouzového stavu je
dále oprávněna nařídit zákaz

a) nabývání peněžních prostředků v cizí měně,
cenných papírů a zaknihovaných cenných pa-
pírů, jejichž emitentem je osoba s trvalým po-

bytem nebo sídlem mimo území České repu-
bliky, jakož i penězi ocenitelných práv a zá-
vazků od nich odvozených, za českou měnu,

b) provádění veškerých plateb z České republiky
do zahraničí, včetně plateb mezi poskytovateli
platebních služeb a jejich pobočkami,

c) ukládání peněžních prostředků na účty v zahra-
ničí,

d) prodej cenných papírů a zaknihovaných cen-
ných papírů, jejichž emitentem je osoba s trva-
lým pobytem nebo sídlem v České republice,
osobám s trvalým pobytem nebo sídlem mimo
území České republiky,

e) přijímání úvěrů od osob s trvalým pobytem
nebo sídlem mimo území České republiky,

f) zřizování účtů v České republice osobám s trva-
lým pobytem nebo sídlem mimo území České
republiky a ukládání peněžních prostředků na
jejich účty,

g) provádění veškerých plateb ze zahraničí do
České republiky mezi poskytovateli platebních
služeb a jejich pobočkami.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

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

„(5) Zákazy uložené krizovým opatřením vy-
daným na základě odstavce 3 se neuplatní, jde-li
o obchody České republiky nebo České národní
banky. Tyto zákazy se dále neuplatní na držitele
zvláštního povolení, které může být vydáno Českou
národní bankou pro dobu nouzového stavu z dů-
vodu ohrožení života a zdraví osob a bezpečnosti
státu a pro operace, které povedou k prokazatelnému
zlepšení stavu platební bilance, a to v rozsahu pří-
slušného povolení.“.

3. V § 7 úvodní části ustanovení a v § 8 se slova
„a 2“ nahrazují slovy „až 3“.

4. V § 13 odst. 1 písm. d) se za slovo „vládou“
vkládají slova „návrh krizových opatření vydáva-
ných na základě § 6 odst. 3 a další“.
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5. V § 13 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e) projednává správní delikty týkající se porušení
některého ze zákazů uložených krizovým opa-
třením vydaným na základě § 6 odst. 3,

f) vydává zvláštní povolení podle § 6 odst. 5.“.

6. V § 29 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Právnické osoby a podnikající fyzické oso-
by jsou povinny zdržet se činností zakázaných kri-
zovým opatřením vydaným na základě § 6 odst. 3.“.

7. V § 31 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) zdržet se činností zakázaných krizovým opatře-
ním vydaným na základě § 6 odst. 3.“.

8. V § 34 odstavec 1 zní:

„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
v době krizového stavu nesplní

a) některou z povinností podle § 31 odst. 3
písm. a), b) nebo c),

b) některou z povinností podle § 31 odst. 3
písm. d) nebo e), nebo

c) povinnost podle § 31 odst. 3 písm. f).“.

9. V § 34 odst. 3 se slova „a za“ nahrazují slo-
vem „ , za“ a na konci textu odstavce 3 se doplňují
slova „a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) po-
kutu do 2 000 000 Kč“.

10. V § 34a odstavec 2 zní:

„(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se dopustí správního deliktu dále tím, že

a) jako osoba zahrnutá v krizovém plánu nesplní
povinnost podle § 29 odst. 2,

b) nesplní povinnost podle § 29 odst. 3, nebo

c) nesplní povinnost podle § 29 odst. 8.“.

11. V § 34a odst. 4 se za slovo „delikt“ vkládají
slova „podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a)
nebo b)“.

12. V § 34a se na konci textu odstavce 4 do-
plňují slova „a za správní delikt podle odstavce 2
písm. c) se uloží pokuta do 5 000 000 Kč“.

13. V § 34b se na konci textu odstavce 4 do-
plňují slova „ , a § 34a odst. 2 písm. c), které pro-
jednává Česká národní banka“.

14. V § 38 se za slovo „výjimkou“ vkládají
slova „§ 6 odst. 5,“.

ČÁST TŘETÍ

Změna trestního zákoníku

Čl. III

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zá-
kona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona
č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákona č. 259/2013 Sb., zákona
č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona
č. 165/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona
č. 47/2016 Sb., zákona č. 150/2016 Sb. a zákona
č. 163/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 33 úvodní části ustanovení a v § 363
odst. 2 se slova „porušení zákazů v době nouzového
stavu v devizovém hospodářství“ nahrazují slovy
„ohrožení devizového hospodářství“.

2. § 247 včetně nadpisu zní:

„§ 247

Ohrožení devizového hospodářství

Kdo poruší v době nouzového stavu zákaz ulo-
žený opatřením vydaným na základě krizového zá-
kona ve vztahu k devizovému hospodářství a způsobí
tím vážné ohrožení platební schopnosti vůči zahra-
ničí nebo vnitřní měnové rovnováhy České repu-
bliky, bude potrestán odnětím svobody na jeden
rok až šest let, peněžitým trestem nebo zákazem
činnosti.“.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘECHODNÉ A ZRUŠOVACÍ
USTANOVENÍ

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Při nouzovém stavu v devizovém hospodářství
vyhlášeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona se postupuje podle zákona č. 219/1995 Sb., de-
vizový zákon, ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.

Čl. V

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon.
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2. Část čtvrtá zákona č. 159/2000 Sb., kterým se
mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatře-
ních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zá-
kony, včetně nadpisu.

3. Část čtvrtá zákona č. 362/2000 Sb., kterým se
mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zá-
kony, včetně nadpisu.

4. Část první zákona č. 482/2001 Sb., kterým se
mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/
/1993 Sb., o České národní bance, ve znění poz-
dějších předpisů, včetně nadpisu.

5. Část druhá zákona č. 126/2002 Sb., kterým se
mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., de-
vizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění zá-
kladu daně z příjmů, ve znění pozdějších před-
pisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsoli-
dační agentuře a o změně některých zákonů
(zákon o České konsolidační agentuře), ve znění
zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
a o změně některých souvisejících zákonů (zá-
kon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších před-
pisů, včetně nadpisu.

6. Část osmá zákona č. 257/2004 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zá-
kona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona
o kolektivním investování a zákona o dluhopi-
sech, včetně nadpisu.

7. Část první zákona č. 354/2004 Sb., kterým se
mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zá-
kony, včetně nadpisu.

8. Část čtrnáctá zákona č. 444/2005 Sb., kterým se
mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finanč-
ních orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony, včetně nadpisu.

9. Část dvacátá zákona č. 254/2008 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zá-
kona o některých opatřeních proti legalizaci vý-
nosů z trestné činnosti a financování terorismu,
včetně nadpisu.

10. Část padesátá devátá zákona č. 227/2009 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech, včetně
nadpisu.

11. Část třicátá devátá zákona č. 281/2009 Sb., kte-
rým se mění některé zákony v souvislosti s při-
jetím daňového řádu, včetně nadpisu.

12. Část čtvrtá zákona č. 285/2009 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zá-
kona o platebním styku, včetně nadpisu.

13. Zákon č. 206/2011 Sb., kterým se mění zákon
č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění poz-
dějších předpisů.

14. Část čtrnáctá zákona č. 420/2011 Sb., o změně
některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim, včetně nadpisu.

15. Část první zákona č. 278/2013 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zá-
kona o směnárenské činnosti, včetně nadpisu.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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324

ZÁKON

ze dne 6. září 2016

o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o biocidech)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY
A ÚČINNÉ LÁTKY

HLAVA I

PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropské unie upravující dodá-
vání biocidních přípravků na trh a jejich používání1)

a) některé povinnosti právnických a podnikajících
fyzických osob při dodávání biocidních pří-
pravků na trh na území České republiky a jejich
používání,

b) povinnost poskytovatele zdravotních služeb
hlásit údaje o otravách biocidními přípravky
a účinnými látkami do Národního zdravotnic-
kého informačního systému,

c) působnost správních orgánů při výkonu státní
správy v oblasti dodávání a používání bio-

cidních přípravků, v oblasti účinných látek
a v oblasti dodávání ošetřených předmětů,

d) sankce za porušení povinností stanovených
přímo použitelnými předpisy Evropské unie
upravujícími dodávání biocidních přípravků na
trh a jejich používání1) a tímto zákonem.

HLAVA II

NĚKTERÉ POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH
A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

PŘI DODÁVÁNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ
NA TRH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

§ 2

(1) Právnické a podnikající fyzické osoby, které
dodávají biocidní přípravek na trh na území České
republiky

a) na vyžádání Ministerstva zdravotnictví (dále jen
„ministerstvo“) poskytnou model nebo návrh
balení, označení nebo příbalové informace2),

b) zajistí, aby biocidní přípravek byl označen
v českém jazyce včetně příbalových informací3),

c) zajistí, aby biocidní přípravek byl klasifikován,
označován a balen podle čl. 69 nařízení Evrop-
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1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků
na trh a jejich používání, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 354/2013 ze dne 18. dubna 2013 o změnách biocidních přípravků povolených
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 414/2013 ze dne 6. května 2013, kterým se stanoví postup pro povolování
stejných biocidních přípravků v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 492/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, pokud jde o pravidla pro obnovení povolení biocidních přípravků,
která podléhají vzájemnému uznávání.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014, týkající se pracovního programu
systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny
v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012.

2) Čl. 69 odst. 3 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění.
3) Čl. 69 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění.



ského parlamentu a Rady (EU) č. 528/20124)
(dále jen „nařízení o biocidech“), nejedná-li se
o biocidní přípravek uvedený v § 13 odst. 1.

(2) Právnické a podnikající fyzické osoby, které
předkládají ministerstvu žádost o povolení biocid-
ního přípravku nebo žádost o vzájemné uznání vni-
trostátního povolení biocidního přípravku, předloží
ministerstvu

a) žádost o povolení biocidního přípravku nebo
žádost o vzájemné uznání vnitrostátního povo-
lení biocidního přípravku v českém jazyce5),

b) dokumentaci předkládanou k žádosti v českém
jazyce; listiny, které jsou součástí dokumentace
a byly vyhotoveny v jiném než českém jazyce,
se musí předložit v originálním znění a současně
v překladu do českého jazyka5),

c) souhrn vlastností biocidního přípravku v českém
jazyce6),

d) překlad povolení biocidního přípravku uděle-
ného referenčním členským státem v českém ja-
zyce, jde-li o žádost o následné vzájemné
uznání vnitrostátního povolení biocidního pří-
pravku7).

(3) Ministerstvo může upustit od požadavku,
aby listiny předkládané podle odstavce 2 byly pře-
loženy do českého jazyka, a sdělit žadateli, že takový
překlad nepožaduje. Takové opatření může minister-
stvo učinit též prohlášením na své úřední desce i pro
neurčitý počet řízení v budoucnu.

HLAVA III

HLÁŠENÍ OTRAV

§ 3

(1) Poskytovatel zdravotních služeb předává do
Národního zdravotnického informačního systému,
a to do Národního registru hospitalizovaných nebo
Národního registru nemocí z povolání, údaje o otra-

vách biocidními přípravky a účinnými látkami.
Údaje poskytovatel zdravotních služeb předává způ-
sobem stanoveným zákonem o zdravotních služ-
bách8).

(2) Informace o biocidních přípravcích a účin-
ných látkách získané podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie upravujících dodávání bio-
cidních přípravků na trh a jejich používání1), které
jsou nezbytné pro poskytnutí první pomoci nebo
léčení, bezplatně poskytuje v případech otrav nebo
jiných nehod způsobených biocidními přípravky
a účinnými látkami lékařům nebo jiným osobám vy-
konávajícím zdravotnické povolání Toxikologické
informační středisko Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze.

HLAVA IV

PŮSOBNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

§ 4

Státní správu v oblasti účinných látek, dodávání
a používání biocidních přípravků a v oblasti dodá-
vání ošetřených předmětů vykonávají

a) ministerstvo,

b) Ministerstvo životního prostředí,

c) Ministerstvo zemědělství,

d) krajské hygienické stanice,

e) Česká inspekce životního prostředí,

f) orgány Celní správy České republiky (dále jen
„orgány celní správy“),

g) Ministerstvo obrany,

h) Ministerstvo vnitra.

§ 5

Ministerstvo

(1) Ministerstvo

a) rozhoduje o povolení biocidního přípravku
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4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků
na trh a jejich používání, v platném znění.

5) Čl. 20 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění.
6) Čl. 20 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění.
7) Čl. 33 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění.
8) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve

znění pozdějších předpisů.



zjednodušeným postupem podle čl. 26 nařízení
o biocidech,

b) podle čl. 27 odst. 1 nařízení o biocidech přijímá
oznámení o uvedení na trh na území České re-
publiky biocidního přípravku povoleného zjed-
nodušeným postupem v jiném členském státě,
přijímá informaci o oznámení nebo žádosti
podané v referenčním členském státě podle
čl. 6, 7 a 8 prováděcího nařízení Komise (EU)
č. 354/2013 a přijímá revidovaný souhrn vlast-
ností biocidního přípravku podle čl. 9 provádě-
cího nařízení Komise (EU) č. 354/2013; spor
podle čl. 27 odst. 2 nařízení o biocidech postu-
puje koordinační skupině,

c) rozhoduje o přijetí, prodloužení nebo zrušení
prozatímního omezení nebo zákazu dodávání
nebo používání biocidního přípravku povole-
ného zjednodušeným postupem v jiném člen-
ském státě podle čl. 27 odst. 2 nařízení o bioci-
dech,

d) podle čl. 30, 33, 34, 35, 36 a 37 nařízení o bioci-
dech rozhoduje o vnitrostátním povolení bio-
cidního přípravku nebo o jeho obnovení podle
čl. 31 nařízení o biocidech nebo podle čl. 5 na-
řízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
č. 492/2014,

e) rozhoduje o změně a zrušení povolení biocid-
ního přípravku v souladu s rozhodnutím
Evropské komise podle čl. 36 nařízení o bioci-
dech,

f) podle čl. 48, 49 a 50 nařízení o biocidech roz-
hoduje o změně a zrušení povolení biocidního
přípravku; podle čl. 52 nařízení o biocidech roz-
hoduje o poskytnutí odkladné lhůty pro dodání
na trh a používání stávajících zásob biocidního
přípravku,

g) podle čl. 44 odst. 5 nařízení o biocidech na-
vrhuje Evropské komisi podmínky povolení
Unie platné na území České republiky, nebo
podává návrh Evropské komisi, aby se povolení
Unie nevztahovalo na území České republiky;
za tím účelem si vyžádá závazná stanoviska od
Ministerstva životního prostředí a Ministerstva

zemědělství, která závazná stanoviska poskyt-
nou ve lhůtě stanovené ministerstvem,

h) rozhoduje o povolení, změně a zrušení povolení
souběžného obchodu pro biocidní přípravek
podle čl. 53 nařízení o biocidech,

i) rozhoduje o dočasném povolení pro dodávání
biocidního přípravku na trh nebo jeho použí-
vání na území České republiky podle čl. 55 na-
řízení o biocidech a o změně a zrušení těchto
povolení,

j) podle čl. 56 odst. 2 nařízení o biocidech přijímá
oznámení o zamýšlených pokusech nebo
zkouškách pro účely výzkumu nebo vývoje,
které zahrnují nepovolený biocidní přípravek
nebo neschválenou účinnou látku určenou vý-
hradně pro použití v biocidním přípravku, a je
oprávněno požadovat předložení dalších infor-
mací k posouzení vlivu nepovoleného biocid-
ního přípravku nebo neschválené účinné látky
na zdraví lidí nebo zvířat nebo na životní pro-
středí,

k) podle čl. 56 odst. 3 nařízení o biocidech rozho-
duje o povolení nebo zákazu provádění pokusů
nebo zkoušek pro účely výzkumu nebo vývoje,
které zahrnují nepovolený biocidní přípravek
nebo neschválenou účinnou látku určenou vý-
hradně pro použití v biocidním přípravku,

l) podle čl. 81 odst. 2 nařízení o biocidech posky-
tuje žadatelům a veškerým jiným zúčastněným
stranám informace o povinnostech vyplývají-
cích z tohoto zákona a z přímo použitelných
předpisů Evropské unie upravujících dodávání
biocidních přípravků na trh a jejich používání1),

m) zastupuje Českou republiku v koordinační sku-
pině, ve Výboru pro biocidní přípravky a ve
Stálém výboru pro biocidní přípravky zříze-
ných nařízením o biocidech9),

n) podává zprávy a plní informační povinnosti
vůči Evropské komisi podle nařízení o bioci-
dech10),

o) podle čl. 3 odst. 3 nařízení o biocidech před-
kládá Evropské komisi žádost o rozhodnutí,
zda je látka považována za nanomateriál a zda
se daný přípravek nebo skupina přípravků po-
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9) Čl. 35 odst. 1, čl. 75 odst. 2, čl. 82 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění.
10) Čl. 65 odst. 3, čl. 81 odst. 3 a čl. 88 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění.



važuje za biocidní přípravek nebo ošetřený
předmět; za tím účelem je ministerstvo opráv-
něno požádat Ministerstvo životního prostředí
nebo Ministerstvo zemědělství o odbornou po-
moc, která poskytnou odbornou pomoc ve
lhůtě stanovené ministerstvem,

p) předkládá Evropské komisi žádost o přezkum
schválení účinné látky pro jeden nebo více typů
přípravků za podmínek stanovených čl. 15
odst. 1 nařízení o biocidech,

q) informuje veřejnost o výhodách a rizicích bio-
cidních přípravků a o způsobech minimalizace
jejich použití v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení
o biocidech; za tím účelem je ministerstvo
oprávněno požádat Ministerstvo životního pro-
středí nebo Ministerstvo zemědělství o odbor-
nou pomoc, která poskytnou odbornou pomoc
ve lhůtě stanovené ministerstvem,

r) plní úkoly v oblasti ochrany důvěrnosti infor-
mací podle čl. 66 nařízení o biocidech,

s) podle čl. 88 nařízení o biocidech je oprávněno
přijmout vhodné prozatímní opatření ohledně
povoleného biocidního přípravku za účelem
ochrany zdraví lidí, zejména u zranitelných
skupin, jako jsou těhotné ženy a děti, zdraví
zvířat nebo životního prostředí, pokud k tomu
má ministerstvo oprávněné důvody; dále rozho-
duje o prodloužení nebo zrušení prozatímního
opatření,

t) plní další úkoly příslušného orgánu podle
přímo použitelných předpisů Evropské unie
upravujících dodávání biocidních přípravků na
trh a jejich používání1), nestanoví-li tento zákon
jinak,

u) rozhoduje o podmínkách používání biocidního
přípravku nebo zákazu dodávání biocidního
přípravku na trh na území České republiky po-
dle § 13 odst. 2.

(2) Ministerstvo dále

a) posuzuje úplnost žádosti o povolení biocidního
přípravku zjednodušeným postupem podle
čl. 26 nařízení o biocidech, žádosti o vnitrostátní
povolení podle čl. 29 nařízení o biocidech, žá-
dosti o vnitrostátní povolení podle čl. 34 odst. 1
nařízení o biocidech, žádosti o vzájemné uznání
povolení podle čl. 33 nebo čl. 34 odst. 2 nařízení
o biocidech, žádosti o povolení Unie podle
čl. 43 nařízení o biocidech, žádosti o změnu po-

volení podle čl. 50 nařízení o biocidech, žádosti
o schválení účinné látky podle čl. 7 nařízení
o biocidech, žádosti o provedení následných
změn podmínek schválení účinné látky podle
čl. 7 nařízení o biocidech a žádosti o obnovení
povolení podle čl. 2 nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) č. 492/2014,

b) provádí hodnocení žádosti o povolení biocid-
ního přípravku zjednodušeným postupem po-
dle čl. 26 nařízení o biocidech, žádosti o vnitro-
státní povolení podle čl. 29 nařízení o biocidech,
žádosti o vnitrostátní povolení podle čl. 34
odst. 1 nařízení o biocidech, žádosti o obnovení
vnitrostátního povolení podle čl. 31 nařízení
o biocidech, žádosti o obnovení vnitrostátního
povolení podle čl. 4 nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) č. 492/2014, žádosti o povolení
Unie podle čl. 43 nařízení o biocidech, žádosti
o obnovení povolení Unie podle čl. 45 nařízení
o biocidech, žádosti o změnu povolení podle
čl. 50 nařízení o biocidech, žádosti o schválení
účinné látky podle čl. 7 nařízení o biocidech,
žádosti o provedení následných změn podmí-
nek schválení účinné látky podle čl. 7 nařízení
o biocidech a žádosti o obnovení schválení
účinné látky podle čl. 13 nařízení o biocidech;
v rámci hodnocení dále provádí srovnávací po-
souzení, stanoví-li tak nařízení o biocidech,

c) zpracovává návrh zprávy o posouzení ve věci
žádosti o vnitrostátní povolení podle čl. 29 na-
řízení o biocidech, žádosti o vnitrostátní povo-
lení podle čl. 34 odst. 1 nařízení o biocidech,
žádosti o obnovení vnitrostátního povolení po-
dle čl. 31 nařízení o biocidech, žádosti o obno-
vení vnitrostátního povolení podle čl. 4 nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 492/
/2014, žádosti o povolení Unie podle čl. 43 na-
řízení o biocidech, žádosti o obnovení povolení
Unie podle čl. 45 nařízení o biocidech, žádosti
o změnu povolení podle čl. 50 nařízení o bioci-
dech, žádosti o schválení účinné látky podle
čl. 7 nařízení o biocidech, žádosti o provedení
následných změn podmínek schválení účinné
látky podle čl. 7 nařízení o biocidech a žádosti
o obnovení schválení účinné látky podle čl. 13
nařízení o biocidech; dále zpracovává doporu-
čení k obnovení schválení účinné látky ve věci
žádosti o obnovení schválení účinné látky podle
čl. 13 nařízení o biocidech a zpracovává dopo-
ručení k obnovení povolení ve věci žádosti o ob-
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novení povolení Unie podle čl. 45 nařízení
o biocidech; a dále provádí posouzení připomí-
nek žadatele k návrhu zprávy o posouzení
v souladu s nařízením o biocidech,

d) provádí posouzení a schvaluje souhrn vlastností
biocidního přípravku navrženého referenčním
členským státem pro účely vzájemného uznání
vnitrostátního povolení podle čl. 33 a 34 naří-
zení o biocidech,

e) provádí posouzení, zda je třeba vydaná povo-
lení biocidního přípravku změnit nebo zrušit na
základě informací získaných od držitele povo-
lení a informací z úřední činnosti,

f) provádí posouzení, zda informace získané
z oznámení o zamýšlených pokusech nebo
zkouškách pro účely výzkumu nebo vývoje
mohou mít nepřijatelný nepříznivý dopad na
zdraví lidí nebo zvířat nebo na životní pro-
středí,

g) na základě oznámení podle čl. 27 nařízení o bio-
cidech provádí posouzení, zda biocidní přípra-
vek povolený zjednodušeným postupem povo-
lování na trh v jiném členském státě splňuje kri-
téria stanovená v čl. 25 nařízení o biocidech,

h) připravuje žádost předkládanou Evropské ko-
misi týkající se úpravy některých podmínek po-
volení Unie podle čl. 44 odst. 5 nařízení o bio-
cidech,

i) provádí posouzení, zda na základě nových dů-
kazů je vhodné přijmout prozatímní opatření
podle čl. 88 nařízení o biocidech,

j) předává Toxikologickému informačnímu stře-
disku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
pro poskytnutí první pomoci nebo léčení infor-
mace o schválených účinných látkách a povole-
ných nebo oznámených biocidních přípravcích,

k) přijímá oznámení podle § 14, vede evidenci
oznámených biocidních přípravků a průběžně
ji zveřejňuje na svých internetových stránkách,

l) spravuje elektronický informační systém pro
potřeby vedení evidence o biocidních příprav-
cích oznámených podle § 14, o biocidních pří-
pravcích povolených pro dodávání na trh na
území České republiky a dále o podaných žá-
dostech o povolení biocidních přípravků,

m) přijímá zprávy o provedených kontrolách od
orgánů uvedených v § 8 a od orgánů celní
správy podle § 9,

n) je oprávněno požadovat předložení modelu
nebo návrhu balení, označení nebo příbalové
informace biocidního přípravku,

o) vybírá správní poplatky za podmínek podle na-
řízení o biocidech a tohoto zákona a rozhoduje
o výši úhrad nákladů na odborné úkony.

(3) Ministerstvo může pověřit činnostmi podle
odstavce 2 písm. a) až i) Státní zdravotní ústav nebo
jinou organizaci, ke které vykonává funkci zaklada-
tele nebo zřizovatele.

(4) Ministerstvo si v rámci činností podle od-
stavce 2 písm. a) až i) vyžádá závazné stanovisko
Ministerstva životního prostředí z hlediska ochrany
životního prostředí a závazné stanovisko Minister-
stva zemědělství z hlediska ochrany zdraví zvířat.
Ministerstvo v žádosti o vydání závazného stano-
viska stanoví přiměřenou lhůtu pro zaslání písem-
ného stanoviska podle věty první.

(5) Ministerstvo může na základě žádosti vydat
žadateli potvrzení o souhlasu ministerstva s tím, že
bude hodnotícím příslušným orgánem ve věci žá-
dosti podle čl. 7, 13, 26, 43, 45 nebo 50 nařízení
o biocidech. Ministerstvo potvrzení uvedené ve větě
první nevydá, zejména pokud je zcela zjevné, že
účinná látka nebo biocidní přípravek uvedený v žá-
dosti podle čl. 7, 13, 26, 43, 45 nebo 50 nařízení
o biocidech má negativní vliv na zdraví lidí nebo
zvířat nebo na životní prostředí, nebo pokud by z ka-
pacitních důvodů nebylo možné žádost podle čl. 7,
13, 26, 43, 45 nebo 50 nařízení o biocidech vyhod-
notit ve lhůtě 365 dnů ode dne schválení žádosti
podle čl. 7, 13, 26, 43, 45 nebo 50 nařízení o bioci-
dech. Ministerstvo vydá na základě žádosti žadateli
potvrzení o souhlasu s tím, že bude hodnotícím pří-
slušným orgánem, jde-li o žádost o změnu podle
čl. 50 nařízení o biocidech a je-li příslušným orgá-
nem, který vyhodnocoval prvotní žádost o povolení
Evropské unie u dotčeného biocidního přípravku.
Na vydání potvrzení uvedeného ve větě první není
právní nárok. Ministerstvo žadateli oznámí, že nevy-
dalo potvrzení uvedené ve větě první.

§ 6

Ministerstvo životního prostředí

(1) Ministerstvo životního prostředí

a) na základě žádosti ministerstva podle § 5 odst. 4
vydává závazné stanovisko z hlediska ochrany
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životního prostředí; ve stanovisku též uvede po-
čet hodin strávených na činnostech podle od-
stavce 2 pro potřeby stanovení výše úhrad ná-
kladů na provedené odborné úkony podle § 16,

b) podává ministerstvu podněty ke změně nebo
zrušení povolení biocidního přípravku, vzájem-
ného uznání vnitrostátního povolení nebo k pře-
zkumu schválení účinné látky z hlediska ochra-
ny životního prostředí,

c) spolupracuje s ministerstvem podle § 5 odst. 1
písm. o) a q) z hlediska ochrany životního pro-
středí,

d) spolupracuje s ministerstvem při zastupování
České republiky v orgánech uvedených v § 5
odst. 1 písm. m) na úseku ochrany životního
prostředí.

(2) Ministerstvo životního prostředí v rámci zá-
vazného stanoviska z hlediska ochrany životního
prostředí

a) posuzuje úplnost žádosti o povolení biocidního
přípravku zjednodušeným postupem podle
čl. 26 nařízení o biocidech, žádosti o vnitrostátní
povolení podle čl. 29 nařízení o biocidech, žá-
dosti o vnitrostátní povolení podle čl. 34 odst. 1
nařízení o biocidech, žádosti o vzájemné uznání
povolení podle čl. 33 nebo čl. 34 odst. 2 nařízení
o biocidech, žádosti o povolení Unie podle
čl. 43 nařízení o biocidech, žádosti o změnu po-
volení podle čl. 50 nařízení o biocidech, žádosti
o schválení účinné látky podle čl. 7 nařízení
o biocidech, žádosti o provedení následných
změn podmínek schválení účinné látky podle
čl. 7 nařízení o biocidech a žádosti o obnovení
povolení podle čl. 2 nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) č. 492/2014,

b) provádí hodnocení žádosti o povolení biocid-
ního přípravku zjednodušeným postupem po-
dle čl. 26 nařízení o biocidech, žádosti o vnitro-
státní povolení podle čl. 29 nařízení o biocidech,
žádosti o vnitrostátní povolení podle čl. 34
odst. 1 nařízení o biocidech, žádosti o obnovení
vnitrostátního povolení podle čl. 31 nařízení
o biocidech, žádosti o obnovení vnitrostátního
povolení podle čl. 4 nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) č. 492/2014, žádosti o povolení
Unie podle čl. 43 nařízení o biocidech, žádosti
o obnovení povolení Unie podle čl. 45 nařízení
o biocidech, žádosti o změnu povolení podle

čl. 50 nařízení o biocidech, žádosti o schválení
účinné látky podle čl. 7 nařízení o biocidech,
žádosti o provedení následných změn podmí-
nek schválení účinné látky podle čl. 7 nařízení
o biocidech a žádosti o obnovení schválení
účinné látky podle čl. 13 nařízení o biocidech;
v rámci hodnocení dále provádí srovnávací po-
souzení, stanoví-li tak nařízení o biocidech,

c) zpracovává návrh zprávy o posouzení ve věci
žádosti o vnitrostátní povolení podle čl. 29 na-
řízení o biocidech, žádosti o vnitrostátní povo-
lení podle čl. 34 odst. 1 nařízení o biocidech,
žádosti o obnovení vnitrostátního povolení po-
dle čl. 31 nařízení o biocidech, žádosti o obno-
vení vnitrostátního povolení podle čl. 4 nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 492/
/2014, žádosti o povolení Unie podle čl. 43 na-
řízení o biocidech, žádosti o obnovení povolení
Unie podle čl. 45 nařízení o biocidech, žádosti
o změnu povolení podle čl. 50 nařízení o bioci-
dech, žádosti o schválení účinné látky podle
čl. 7 nařízení o biocidech, žádosti o provedení
následných změn podmínek schválení účinné
látky podle čl. 7 nařízení o biocidech a žádosti
o obnovení schválení účinné látky podle čl. 13
nařízení o biocidech; dále zpracovává doporu-
čení k obnovení schválení účinné látky ve věci
žádosti o obnovení schválení účinné látky podle
čl. 13 nařízení o biocidech a zpracovává dopo-
ručení k obnovení povolení ve věci žádosti o ob-
novení povolení Unie podle čl. 45 nařízení
o biocidech; a dále provádí posouzení připomí-
nek žadatele k návrhu zprávy o posouzení
v souladu s nařízením o biocidech,

d) provádí posouzení souhrnu vlastností biocid-
ního přípravku navrženého referenčním člen-
ským státem pro účely vzájemného uznání vni-
trostátního povolení podle čl. 33 a 34 nařízení
o biocidech,

e) provádí posouzení, zda je třeba vydaná povo-
lení biocidního přípravku změnit nebo zrušit na
základě informací získaných od držitele povo-
lení a informací z úřední činnosti,

f) provádí posouzení, zda informace získané
z oznámení o zamýšlených pokusech nebo
zkouškách pro účely výzkumu nebo vývoje
mohou mít nepřijatelný nepříznivý dopad na
životní prostředí,

g) na základě oznámení podle čl. 27 nařízení o bio-
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cidech provádí posouzení, zda biocidní přípra-
vek povolený zjednodušeným postupem povo-
lování na trh v jiném členském státě splňuje kri-
téria stanovená v čl. 25 nařízení o biocidech,

h) připravuje žádost předkládanou Evropské ko-
misi týkající se úpravy některých podmínek po-
volení Unie podle čl. 44 odst. 5 nařízení o bio-
cidech,

i) provádí posouzení, zda na základě nových dů-
kazů je vhodné přijmout prozatímní opatření
podle čl. 88 nařízení o biocidech.

(3) Zjistí-li Ministerstvo životního prostředí, že
k provedení činností podle odstavce 2 je nezbytné si
od žadatele vyžádat doplňující informace, požádá
o doplňující informace ministerstvo, které si je od
žadatele vyžádá. Lhůta pro vydání závazného stano-
viska stanovená podle § 5 odst. 4 se staví do té doby,
než ministerstvo postoupí Ministerstvu životního
prostředí doplňující informace poskytnuté žadate-
lem.

§ 7

Ministerstvo zemědělství

(1) Ministerstvo zemědělství

a) na základě žádosti ministerstva podle § 5 odst. 4
vydává závazné stanovisko z hlediska ochrany
zdraví zvířat; ve stanovisku se též uvede počet
hodin strávených na činnostech podle od-
stavce 2 pro potřeby stanovení výše úhrad ná-
kladů na provedené odborné úkony podle § 16,

b) podává ministerstvu podněty ke změně nebo
zrušení povolení biocidního přípravku, vzájem-
ného uznání vnitrostátního povolení nebo k pře-
zkumu schválení účinné látky z hlediska ochra-
ny zdraví zvířat,

c) spolupracuje s ministerstvem podle § 5 odst. 1
písm. o) a q) z hlediska ochrany zdraví zvířat,

d) spolupracuje s ministerstvem při zastupování
České republiky v orgánech uvedených v § 5
odst. 1 písm. m) na úseku ochrany zdraví zví-
řat.

(2) Ministerstvo zemědělství v rámci závazného
stanoviska z hlediska ochrany zdraví zvířat

a) posuzuje úplnost žádosti o povolení biocidního
přípravku zjednodušeným postupem podle
čl. 26 nařízení o biocidech, žádosti o vnitrostátní
povolení podle čl. 29 nařízení o biocidech, žá-

dosti o vnitrostátní povolení podle čl. 34 odst. 1
nařízení o biocidech, žádosti o vzájemné uznání
povolení podle čl. 33 nebo čl. 34 odst. 2 nařízení
o biocidech, žádosti o povolení Unie podle
čl. 43 nařízení o biocidech, žádosti o změnu po-
volení podle čl. 50 nařízení o biocidech, žádosti
o schválení účinné látky podle čl. 7 nařízení
o biocidech, žádosti o provedení následných
změn podmínek schválení účinné látky podle
čl. 7 nařízení o biocidech a žádosti o obnovení
povolení podle čl. 2 nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) č. 492/2014,

b) provádí hodnocení žádosti o povolení biocid-
ního přípravku zjednodušeným postupem po-
dle čl. 26 nařízení o biocidech, žádosti o vnitro-
státní povolení podle čl. 29 nařízení o biocidech,
žádosti o vnitrostátní povolení podle čl. 34
odst. 1 nařízení o biocidech, žádosti o obnovení
vnitrostátního povolení podle čl. 31 nařízení
o biocidech, žádosti o obnovení vnitrostátního
povolení podle čl. 4 nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) č. 492/2014, žádosti o povolení
Unie podle čl. 43 nařízení o biocidech, žádosti
o obnovení povolení Unie podle čl. 45 nařízení
o biocidech, žádosti o změnu povolení podle
čl. 50 nařízení o biocidech, žádosti o schválení
účinné látky podle čl. 7 nařízení o biocidech,
žádosti o provedení následných změn podmí-
nek schválení účinné látky podle čl. 7 nařízení
o biocidech a žádosti o obnovení schválení
účinné látky podle čl. 13 nařízení o biocidech;
v rámci hodnocení dále provádí srovnávací po-
souzení, stanoví-li tak nařízení o biocidech,

c) zpracovává návrh zprávy o posouzení ve věci
žádosti o vnitrostátní povolení podle čl. 29 na-
řízení o biocidech, žádosti o vnitrostátní povo-
lení podle čl. 34 odst. 1 nařízení o biocidech,
žádosti o obnovení vnitrostátního povolení po-
dle čl. 31 nařízení o biocidech, žádosti o obno-
vení vnitrostátního povolení podle čl. 4 nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 492/
/2014, žádosti o povolení Unie podle čl. 43 na-
řízení o biocidech, žádosti o obnovení povolení
Unie podle čl. 45 nařízení o biocidech, žádosti
o změnu povolení podle čl. 50 nařízení o bioci-
dech, žádosti o schválení účinné látky podle
čl. 7 nařízení o biocidech, žádosti o provedení
následných změn podmínek schválení účinné
látky podle čl. 7 nařízení o biocidech a žádosti
o obnovení schválení účinné látky podle čl. 13
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nařízení o biocidech; dále zpracovává doporu-
čení k obnovení schválení účinné látky ve věci
žádosti o obnovení schválení účinné látky podle
čl. 13 nařízení o biocidech a zpracovává dopo-
ručení k obnovení povolení ve věci žádosti o ob-
novení povolení Unie podle čl. 45 nařízení
o biocidech; a dále provádí posouzení připomí-
nek žadatele k návrhu zprávy o posouzení
v souladu s nařízením o biocidech,

d) provádí posouzení souhrnu vlastností biocid-
ního přípravku navrženého referenčním člen-
ským státem pro účely vzájemného uznání vni-
trostátního povolení podle čl. 33 a 34 nařízení
o biocidech,

e) provádí posouzení, zda je třeba vydaná povo-
lení biocidního přípravku změnit nebo zrušit na
základě informací získaných od držitele povo-
lení a informací z úřední činnosti,

f) provádí posouzení, zda informace získané
z oznámení o zamýšlených pokusech nebo
zkouškách pro účely výzkumu nebo vývoje
mohou mít nepřijatelný nepříznivý dopad na
zdraví zvířat,

g) na základě oznámení podle čl. 27 nařízení o bio-
cidech provádí posouzení, zda biocidní přípra-
vek povolený zjednodušeným postupem povo-
lování na trh v jiném členském státě splňuje kri-
téria stanovená v čl. 25 nařízení o biocidech,

h) připravuje žádost předkládanou Evropské ko-
misi týkající se úpravy některých podmínek po-
volení Unie podle čl. 44 odst. 5 nařízení o bio-
cidech,

i) provádí posouzení, zda na základě nových dů-
kazů je vhodné přijmout prozatímní opatření
podle čl. 88 nařízení o biocidech.

(3) Zjistí-li Ministerstvo zemědělství, že k pro-
vedení činností podle odstavce 2 je nezbytné si od
žadatele vyžádat doplňující informace, požádá o do-
plňující informace ministerstvo, které si je od žada-
tele vyžádá. Lhůta pro vydání závazného stanoviska
stanovená podle § 5 odst. 4 se staví do té doby, než
ministerstvo postoupí Ministerstvu zemědělství do-
plňující informace poskytnuté žadatelem.

§ 8

Kontrola

(1) Kontrolu dodržování povinností vyplývají-

cích z přímo použitelných předpisů Evropské unie
upravujících dodávání biocidních přípravků na trh
a jejich používání1), z tohoto zákona a z rozhodnutí
vydaných na jejich základě vykonávají

a) krajské hygienické stanice,

b) Česká inspekce životního prostředí,

c) Ministerstvo obrany,

d) Ministerstvo vnitra.

(2) Krajská hygienická stanice

a) kontroluje, zda jsou právnickými a podnikají-
cími fyzickými osobami, které dodávají na trh
na území České republiky biocidní přípravky,
účinné látky a ošetřené předměty, dodržována
nařízení o biocidech, prováděcí nařízení Komise
(EU) č. 354/2013, rozhodnutí Evropské komise
vydaná podle nařízení o biocidech, tento zákon
a rozhodnutí správních orgánů vydaná podle
tohoto zákona,

b) ukládá pokuty za porušení povinností podle na-
řízení o biocidech, prováděcího nařízení Ko-
mise (EU) č. 354/2013, rozhodnutí Evropské
komise vydaných podle nařízení o biocidech,
tohoto zákona a rozhodnutí správních orgánů
vydaných podle tohoto zákona,

c) zpracovává zprávy o provedených kontrolách
za každý kalendářní rok a předkládá je minis-
terstvu nejpozději do 31. března následujícího
kalendářního roku; součástí předkládané zprávy
jsou informace o datu provedené kontroly, ob-
chodní název nebo jiná identifikace kontrolova-
ného biocidního přípravku, obchodní název
nebo jiná identifikace kontrolovaného ošetře-
ného předmětu, jméno kontrolované osoby, ve-
likost a typ balení, název nebo názvy účinných
látek obsažených v biocidním přípravku nebo
názvy účinných látek, kterými byl ošetřený ma-
teriál ošetřen, množství obsažených účinných
látek v biocidním přípravku, deklarovaný typ
použití biocidního přípravku, číslo šarže bio-
cidního přípravku, porušená ustanovení zákona
nebo nařízení o biocidech, informace o použi-
tém sankčním ustanovení a výši uložené sankce,
informace o zjištěném poškození zdraví lidí
a zvířat, životního prostředí a počet evidova-
ných otrav způsobených biocidními přípravky
nebo účinnými látkami.

(3) Česká inspekce životního prostředí
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a) kontroluje, zda jsou právnickými a podnikají-
cími fyzickými osobami dodržovány kapito-
la XV a čl. 17, 56, 58 a 95 nařízení o biocidech,

b) kontroluje, zda jsou právnickými a podnikají-
cími fyzickými osobami dodržovány § 2 odst. 1
písm. b) a § 15,

c) ukládá pokuty za porušení povinností podle ka-
pitoly XV a čl. 17, 56, 58 a 95 nařízení o bioci-
dech, rozhodnutí Evropské komise vydaných
podle nařízení o biocidech, tohoto zákona a roz-
hodnutí správních orgánů vydaných podle to-
hoto zákona,

d) zpracovává zprávy o provedených kontrolách
za každý kalendářní rok a předkládá je minis-
terstvu nejpozději do 31. března následujícího
kalendářního roku; součástí předkládané zprávy
jsou informace o datu provedené kontroly, ob-
chodní název nebo jiná identifikace kontrolova-
ného biocidního přípravku, obchodní název
nebo jiná identifikace kontrolovaného ošetře-
ného předmětu, jméno kontrolované osoby, ve-
likost a typ balení, název nebo názvy účinných
látek obsažených v biocidním přípravku nebo
názvy účinných látek, kterými byl ošetřený ma-
teriál ošetřen, množství obsažených účinných
látek v biocidním přípravku, deklarovaný typ
použití biocidního přípravku, číslo šarže bio-
cidního přípravku, porušená ustanovení zákona
nebo nařízení o biocidech, informace o použi-
tém sankčním ustanovení a výši uložené sankce,
informace o zjištěném poškození zdraví lidí
a zvířat, životního prostředí a počet evidova-
ných otrav způsobených biocidními přípravky
nebo účinnými látkami.

(4) Ministerstvo vnitra jako orgán ochrany ve-
řejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného
zdraví11) vykonává kontrolu dodržování povinností
a plní úkoly stanovené tímto zákonem, nařízením
o biocidech a prováděcím nařízením Komise (EU)
č. 354/2013 v rozsahu své působnosti.

(5) Ministerstvo obrany jako orgán ochrany ve-
řejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného
zdraví11) vykonává kontrolu dodržování povinností

a plní úkoly stanovené tímto zákonem, nařízením
o biocidech a prováděcím nařízením Komise (EU)
č. 354/2013 v rozsahu své působnosti.

§ 9

Orgány celní správy

(1) Orgány celní správy

a) nepropustí biocidní přípravek, který nebyl po-
volen podle nařízení o biocidech nebo oznámen
podle § 14 do navrženého celního režimu vol-
ného oběhu, pokud nařízení o biocidech nesta-
noví jinak, nebo bez písemného prohlášení do-
vozce, že je biocidní přípravek určen výhradně
pro účely výzkumu a vývoje,

b) nepropustí do navrženého celního režimu vol-
ného oběhu látku určenou pro použití v biocid-
ních přípravcích, která není uvedena na se-
znamu podle čl. 9 odst. 2 nařízení o biocidech
nebo není uvedena na seznamu látek zařaze-
ných do programu přezkumu12) nebo bez pí-
semného prohlášení dovozce, že je účinná látka
určena výhradně pro účely výzkumu a vývoje,

c) nepropustí do navrženého celního režimu vol-
ného oběhu látku nebo biocidní přípravek tuto
látku obsahující nebo biocidní přípravek, jenž je
z této látky složen, obsahuje ji nebo z nějž
může taková látka vzniknout, aniž by dovozce
látky nebo dovozce biocidního přípravku byl
zařazen na seznamu dodavatelů pro typy pří-
pravků, k nimž přípravek náleží, zveřejněném
Evropskou agenturou pro chemické látky podle
čl. 95 odst. 1 nařízení o biocidech, s výjimkou
případu, jedná-li se o látku uvedenou v katego-
riích 1 až 5 a 7 přílohy I nařízení o biocidech
nebo biocidní přípravek obsahující pouze látky
uvedené v kategoriích 1 až 5 a 7 přílohy I na-
řízení o biocidech,

d) nepropustí do navrženého celního režimu vol-
ného oběhu ošetřený předmět, pokud všechny
účinné látky obsažené v biocidních přípravcích,
kterými byl ošetřen nebo které obsahuje, nejsou
uvedeny na seznamu schválených účinných lá-
tek podle čl. 9 odst. 2 nařízení o biocidech pro
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příslušný typ přípravku a použití, nebo nejsou
uvedeny v příloze I nařízení o biocidech, nebo
nejsou splněny veškeré určené podmínky nebo
omezení použití látky, nebo bez písemného
prohlášení dovozce, že jsou uvedené podmínky
splněny,

e) jsou oprávněny žádat ministerstvo o odbornou
pomoc v případě pochybností o rozsahu povin-
ností vyplývajících pro dovozce z nařízení
o biocidech a dále jsou oprávněny nahlížet do
evidence podaných žádostí o povolení biocid-
ních přípravků vedené ministerstvem podle § 5
odst. 2 písm. l), a to v rozsahu údajů, kterými
jsou název biocidního přípravku, typ biocid-
ního přípravku, účinná látka obsažená v biocid-
ním přípravku, údaje o žadateli, údaje o navrže-
ném držiteli povolení, datum podání žádosti
a číslo žádosti z registru biocidních přípravků,

f) vedou evidenci dovezených biocidních pří-
pravků, účinných látek a ošetřených předmětů
a biocidních přípravků, účinných látek a ošetře-
ných předmětů nepropuštěných do navrženého
celního režimu volného oběhu,

g) umožní ministerstvu, Ministerstvu životního
prostředí, Ministerstvu zemědělství, krajské hy-
gienické stanici nebo České inspekci životního
prostředí nahlížet do evidence vedené podle pís-
mene f), pořizovat si z ní opisy, výpisy a pří-
padně kopie,

h) zpracovávají zprávy o počtu biocidních pří-
pravků, účinných látek a ošetřených předmětů
nepropuštěných do navrženého celního režimu
volného oběhu za každý kalendářní rok a před-
kládají je ministerstvu nejpozději do 31. března
následujícího kalendářního roku.

(2) Generální ředitelství cel poskytuje na vyžá-
dání orgánů uvedených v odstavci 1 písm. g) tyto
údaje:

a) identifikační údaje dovozce, a to jméno, popří-

padě jména a příjmení nebo název nebo ob-
chodní firmu a adresu místa pobytu nebo místa
podnikání,

b) identifikační údaje příjemce, a to jméno, popří-
padě jména a příjmení a adresu místa pobytu,

c) popis, včetně obchodního názvu a druhu vý-
robku podle svého zařazení v kombinované no-
menklatuře uvedené v příloze I nařízení Rady
(EHS) č. 2658/8713),

d) zemi odeslání a zemi původu biocidního pří-
pravku nebo účinné látky anebo ošetřeného
předmětu,

e) množství biocidního přípravku nebo účinné
látky anebo ošetřeného předmětu vyjádřené
v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek.

(3) Poskytnutí údajů podle odstavce 2 není po-
rušením mlčenlivosti podle daňového řádu14).

HLAVA V

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 10

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) použije biocidní přípravek v rozporu s informa-
cemi a pokyny uvedenými na štítku nebo pří-
balovém letáku nebo nerespektuje výstražné
symboly, standardní věty označující specifickou
rizikovost, nebo standardní pokyny pro bez-
pečné zacházení podle chemického zákona15)
nebo výstražné symboly nebezpečnosti, sig-
nální slova, standardní věty o nebezpečnosti,
nebo pokyny pro bezpečné zacházení podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího klasifikaci, označování a balení lá-
tek a směsí16) a specifické podmínky pro použí-
vání biocidního přípravku,
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13) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním
sazebníku, v platném znění.

14) § 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
15) Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon),

ve znění pozdějších předpisů.
16) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení

látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném
znění.



b) použije biocidní přípravek, který nebyl povolen
podle nařízení o biocidech nebo nebyl oznámen
podle § 14 nebo nesplňuje požadavky pro po-
volení stanovené nařízením o biocidech, aniž by
mu bylo uděleno dočasné povolení, nebo

c) použije biocidní přípravek v rozporu s člán-
kem 17 odst. 5 větou druhou nařízení o bioci-
dech.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit
pokutu do 50 000 Kč.

§ 11

Správní delikty právnických a podnikajících
fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že

a) dodá na trh na území České republiky

1. biocidní přípravek, který nebyl povolen po-
dle nařízení o biocidech nebo nebyl oznámen
podle § 14,

2. biocidní přípravek v rozporu s podmínkami
stanovenými v rozhodnutí vydaném podle
tohoto zákona nebo podle nařízení o bioci-
dech,

3. biocidní přípravek povolený v jiném člen-
ském státě zjednodušeným postupem v roz-
poru s podmínkami použití uvedenými
v oznámení podaném podle čl. 27 odst. 1 na-
řízení o biocidech,

4. biocidní přípravek, který nesplňuje poža-
davky pro povolení stanovené podle nařízení
o biocidech, aniž by mu bylo uděleno do-
časné povolení podle nařízení o biocidech,
nebo jej uvede na trh v rozporu s podmín-
kami dočasného povolení,

5. biocidní přípravek, který není klasifikován,
označen a balen v souladu s § 2 odst. 1
písm. c),

6. biocidní přípravek, který není označen v čes-
kém jazyce, nebo příbalové informace nejsou
uvedeny v českém jazyce,

7. biocidní přípravek před datem oznámeným
podle § 14 písm. l),

8. biocidní přípravek uvedený v § 13 odst. 1,
který není označen podle § 15 odst. 2,

b) dodá na trh na území České republiky nebo

použije biocidní přípravek povolený v jiném
členském státě zjednodušeným postupem, který
nebyl oznámen před uvedením na trh na území
České republiky podle čl. 27 nařízení o bioci-
dech,

c) jako držitel povolení dodá na trh na území Čes-
ké republiky biocidní přípravek, který není kla-
sifikován, označen a balen v souladu s poža-
davky podle čl. 69 nařízení o biocidech,

d) uvede na trh na území České republiky biocidní
přípravek, který je složen z látky uvedené na
seznamu zveřejněném Evropskou agenturou
pro chemické látky podle čl. 95 odst. 1 nařízení
o biocidech (dále jen „seznam dodavatelů“), ta-
kovou látku obsahuje nebo z něhož může ta-
ková látka vzniknout, aniž by dodavatel látky
nebo dodavatel přípravku byl zařazen na se-
znamu dodavatelů pro typy přípravků, k nimž
přípravek náleží, s výjimkou případu, jedná-li se
o látku uvedenou v kategoriích 1 až 5 a 7 pří-
lohy I nařízení o biocidech nebo biocidní pří-
pravek obsahující pouze látky uvedené v katego-
riích 1 až 5 a 7 přílohy I nařízení o biocidech,

e) uvede na trh na území České republiky oše-
třený předmět v rozporu s čl. 58 odst. 2 nařízení
o biocidech,

f) nezajistí odpovídající označení ošetřeného
předmětu v souladu s čl. 58 odst. 3, 4 a 6 na-
řízení o biocidech,

g) neposkytne spotřebiteli informace o biocidním
ošetření ošetřeného předmětu podle čl. 58
odst. 5 nařízení o biocidech,

h) nevypracuje, neaktualizuje nebo nezpřístupní
bezpečnostní list k biocidnímu přípravku v sou-
ladu s čl. 70 nařízení o biocidech,

i) nesplní požadavky na reklamu biocidního pří-
pravku podle čl. 72 nařízení o biocidech,

j) jako držitel povolení nevede záznamy o biocid-
ních přípravcích v souladu s čl. 68 nařízení
o biocidech, které uvádí na trh, nebo je nezpří-
stupní orgánům uvedeným v § 8 odst. 1,

k) při provádění pokusů nebo zkoušek nevypra-
cuje nebo nevede písemné záznamy podle
čl. 56 odst. 1 nařízení o biocidech, nebo při pro-
vádění pokusů nebo zkoušek, u kterých může
dojít k úniku do životního prostředí, nesplní
oznamovací povinnost podle čl. 56 odst. 2 na-
řízení o biocidech,
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l) provede pokus nebo zkoušku v rozporu s roz-
hodnutím vydaným podle § 5 odst. 1 písm. k),

m) neoznámí ministerstvu všechny informace po-
dle § 14 písm. a) až m) nebo poskytne neprav-
divé informace,

n) použije biocidní přípravek, který nebyl povolen
podle nařízení o biocidech nebo nebyl oznámen
podle § 14 nebo nesplňuje požadavky pro po-
volení stanovené nařízením o biocidech, aniž by
mu bylo uděleno dočasné povolení,

o) použije biocidní přípravek v rozporu s informa-
cemi a pokyny uvedenými na štítku nebo pří-
balovém letáku nebo nerespektuje výstražné
symboly, standardní věty označující specifickou
rizikovost, nebo standardní pokyny pro bez-
pečné zacházení podle chemického zákona15)
nebo výstražné symboly nebezpečnosti, sig-
nální slova, standardní věty o nebezpečnosti,
nebo pokyny pro bezpečné zacházení podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího klasifikaci, označování a balení lá-
tek a směsí16) a specifické podmínky pro použí-
vání biocidního přípravku,

p) použije biocidní přípravek v rozporu s racionál-
ním uplatňováním kombinace fyzikálních, bio-
logických, chemických nebo jiných opatření
podle potřeby, jejichž prostřednictvím je pou-
žití biocidních přípravků omezeno na nezbytné
minimum a nepřijme vhodná preventivní opa-
tření,

q) provede změnu biocidního přípravku v rozporu
s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 354/
/2013,

r) nepřestane používat nebo uplatňovat navrhova-
nou změnu biocidního přípravku v rozporu
s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 354/
/2013,

s) nesplní oznamovací povinnost v rozporu s pro-
váděcím nařízením Komise (EU) č. 354/2013,

t) nepředloží revidovaný souhrn vlastností biocid-
ního přípravku v rozporu s prováděcím naříze-
ním Komise (EU) č. 354/2013, nebo

u) nesplní jinou povinnost podle nařízení o bioci-
dech nebo prováděcího nařízení Komise (EU)
č. 354/2013, než která je uvedena v písmeni a)
bodech 1 až 4, 6 a 7 a v písmenech b) až t).

(2) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. a) bodu 7, podle odstavce 1
písm. e), l) až n) nebo p) až u),

b) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. f) až i) nebo j),

c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. a) bodu 1 až 6 nebo 8, podle od-
stavce 1 písm. b) až d), k) nebo o).

§ 12

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická a podnikající fyzická osoba za
správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vy-
naložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat,
aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při stanovení výměry sankce právnické
nebo podnikající fyzické osobě se přihlédne k závaž-
nosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho
spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž
byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt právnické
nebo podnikající fyzické osoby zaniká, jestliže
správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode
dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let
ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo
při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislos-
ti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a po-
stihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona pro-
jednává

a) krajská hygienická stanice, jde-li o správní de-
likty podle § 10 a 11,

b) Česká inspekce životního prostředí, jde-li
o správní delikty podle § 10 odst. 1 písm. a)
a § 11 odst. 1 písm. a) bodů 5 a 7, § 11 odst. 1
písm. c), d) až l), o) a p).

(6) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.

(7) Příjem z pokut uložených krajskými hygie-
nickými stanicemi je příjmem státního rozpočtu. Pří-
jem z pokuty uložené Českou inspekcí životního
prostředí je příjmem Státního fondu životního pro-
středí České republiky.
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HLAVA VI

PŘECHODNÉ OBDOBÍ

§ 13

Podmínky, za kterých je možné
dodávat biocidní přípravky na trh

na území České republiky

(1) Biocidní přípravek, který nesplňuje pod-
mínky čl. 17 odst. 1, čl. 19 odst. 1 a čl. 20 odst. 1
nařízení o biocidech, může být dodáván na trh na
území České republiky nebo používán, pokud byl
oznámen podle § 14 a pokud

a) všechny účinné látky obsažené v biocidním pří-
pravku jsou stávajícími účinnými látkami, které
byly hodnoceny podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího pracovní
program přezkoumávání stávajících účinných
látek12), ale dosud nebyly pro tento typ pří-
pravku schváleny, nebo jsou hodnoceny podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího pracovní program přezkoumávání
stávajících účinných látek, ale dosud nebyly pro
tento typ přípravku schváleny, nebo

b) účinné látky jsou kombinací stávajících účin-
ných látek uvedených v písmenu a) a účinných
látek schválených podle nařízení o biocidech.

(2) Ministerstvo dodávání a používání biocid-
ního přípravku podle odstavce 1 zakáže, jestliže se
prokáže, že biocidní přípravek není dostatečně
účinný nebo představuje vážné bezprostřední nebo
dlouhodobé riziko pro zdraví lidí, zejména u zrani-
telných skupin, jako jsou těhotné ženy a děti, nebo
pro zdraví zvířat nebo pro životní prostředí.

(3) Právnická a podnikající fyzická osoba nesmí
dodávat na trh na území České republiky biocidní
přípravek oznámený podle § 14, pro který nebyla
podána žádost o povolení biocidního přípravku
nebo žádost o souběžné vzájemné uznání biocidního
přípravku nejpozději ke dni schválení účinné látky
obsažené v biocidním přípravku pro daný typ pří-
pravku nebo nejpozději ke dni schválení poslední
účinné látky obsažené v biocidním přípravku pro
daný typ přípravku, pokud biocidní přípravek ob-
sahuje více než jednu účinnou látku, a to ode dne,
kterým uplyne 180 dní ode dne schválení poslední

účinné látky obsažené v biocidním přípravku; stáva-
jící zásoby takového biocidního přípravku lze pou-
žívat do dne, kterým uplyne 365 dní ode dne schvá-
lení poslední účinné látky obsažené v biocidním pří-
pravku.

(4) Právnická a podnikající fyzická osoba
ukončí dodávání na trh na území České republiky
biocidního přípravku oznámeného podle § 14, po-
kud obsahuje látku, která nebyla schválena podle
čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení o biocidech, a to nej-
později do 12 měsíců ode dne rozhodnutí o neschvá-
lení účinné látky; stávající zásoby takového biocid-
ního přípravku lze používat do dne, kterým uplyne
18 měsíců od tohoto rozhodnutí.

(5) Právnická a podnikající fyzická osoba může
pokračovat v dodávání na trh na území České repu-
bliky biocidního přípravku oznámeného podle § 14,
pokud byla pro takový biocidní přípravek podána
žádost o povolení biocidního přípravku nebo žádost
o souběžné vzájemné uznání biocidního přípravku
nejpozději ke dni schválení účinné látky obsažené
v biocidním přípravku pro daný typ přípravku nebo
nejpozději ke dni schválení poslední účinné látky ob-
sažené v biocidním přípravku pro daný typ pří-
pravku, pokud biocidní přípravek obsahuje více
než jednu účinnou látku, nejdéle však po do-
bu 3 let ode dne schválení poslední účinné látky ob-
sažené v biocidním přípravku; běh lhůty podle věty
první se staví po dobu řízení podle čl. 37 nařízení
o biocidech.

(6) Právnická a podnikající fyzická osoba nesmí
dodávat na trh na území České republiky biocidní
přípravek uvedený v odstavci 5, pokud ministerstvo
zamítne žádost o povolení biocidního přípravku
uvedenou v odstavci 5 nebo pokud na základě roz-
hodnutí příslušného orgánu jiného členského státu
ministerstvo zamítne žádost o souběžné vzájemné
uznání vnitrostátního povolení biocidního přípravku
uvedenou v odstavci 5 nebo pokud Evropská komise
rozhodne o zamítnutí žádosti o povolení Unie bio-
cidního přípravku uvedené v odstavci 5, a to ode
dne, kterým uplyne 180 dní ode dne rozhodnutí o za-
mítnutí žádosti o povolení biocidního přípravku
nebo žádosti o souběžné vzájemné uznání vnitrostát-
ního povolení; stávající zásoby takového biocidního
přípravku lze používat do dne, kterým uplyne
365 dní ode dne rozhodnutí o zamítnutí povolení
biocidního přípravku.
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§ 14

Oznamovací povinnost

Právnická a podnikající fyzická osoba, která
hodlá uvést na trh na území České republiky bio-
cidní přípravek uvedený v § 13 odst. 1, oznámí mi-
nisterstvu prostřednictvím informačního systému
podle § 5 odst. 2 písm. l) nejpozději 15 dnů přede
dnem uvedení takového biocidního přípravku na trh
na území České republiky tyto údaje:

a) jméno a příjmení nebo název nebo obchodní
firmu a adresu sídla oznamovatele,

b) jméno a příjmení nebo název nebo obchodní
firmu a adresu sídla výrobce biocidního pří-
pravku a výrobce účinné látky,

c) obchodní název biocidního přípravku,

d) chemické názvy a mezinárodní identifikace
účinných látek, je-li dostupná, a jejich koncen-
trace v metrických jednotkách,

e) chemické názvy ostatních látek obsažených
v biocidním přípravku včetně mezinárodní
identifikace, je-li dostupná, a jejich koncentrace
v metrických jednotkách,

f) příslušný typ nebo typy biocidního přípravku
podle přílohy V nařízení o biocidech,

g) kategorii uživatelů, na které je použití biocid-
ního přípravku omezeno,

h) protokol o stanovení účinnosti prokazující
účinnost biocidního přípravku na cílové orga-
nismy; protokol o stanovení účinnosti se před-
kládá v českém jazyce, je-li protokol o stanovení
účinnosti v jiném než českém jazyce, musí se
předložit v originálním znění a současně
v úředně ověřeném překladu do českého jazyka,

i) text označení obalu v českém jazyce,

j) návod k použití v českém jazyce, pokud není
součástí textu označení obalu,

k) přibližné množství biocidního přípravku dodá-
vané na trh na území České republiky za kalen-
dářní rok,

l) datum předpokládaného prvního dodání bio-
cidního přípravku na trh na území České repu-
bliky,

m) bezpečnostní list vypracovaný v českém jazyce
podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího registraci, hodnocení, povolo-
vání a omezování chemických látek17).

§ 15

Specifické požadavky na označení
biocidních přípravků

(1) Právnická a podnikající fyzická osoba, která
dodává biocidní přípravek uvedený v § 13 odst. 1 na
trh na území České republiky, zajistí, aby byl ozna-
čen podle chemického zákona15) nebo podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
klasifikaci, označování a balení látek a směsí16).

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 dále zajistí, aby
označení obalů obsahovalo následující dobře čitelné
a nesmazatelné údaje v českém jazyce:

a) identitu jednotlivých účinných látek a jejich
koncentrace v metrických jednotkách,

b) informace o případných nanomateriálech obsa-
žených v přípravku a informace o zvláštních ri-
zicích s tím souvisejících; za každým výrazem
označujícím nanomateriály se uvede výraz
„nano“ v závorkách,

c) jméno a příjmení nebo název nebo obchodní
firmu a adresu sídla osoby odpovědné za dodání
biocidního přípravku na trh na území České
republiky,

d) typ složení,

e) použití biocidního přípravku,

f) návod k použití, četnost aplikací a dávkování
v metrických jednotkách vyjádřené způsobem
srozumitelným pro uživatele pro každé použití
biocidního přípravku,

g) údaje o pravděpodobných přímých nebo nepří-
mých nepříznivých vedlejších účincích a pokyny
pro první pomoc,

h) větu „Před použitím si přečtěte přiložené po-
kyny.“, je-li k přípravku přiložen příbalový le-
ták, a případně varování o rizicích pro zrani-
telné skupiny, jako jsou těhotné ženy a děti,

i) pokyny pro bezpečné odstraňování biocidního
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přípravku a jeho obalu, případně včetně zákazu
opětovného použití obalu,

j) číslo nebo označení šarže biocidního přípravku
a datum použitelnosti za normálních podmínek
skladování,

k) přichází-li v úvahu časové období potřebné pro
to, aby nastal biocidní účinek, interval, který se
má dodržet mezi aplikacemi biocidního pří-
pravku nebo mezi aplikací a následným použi-
tím ošetřeného předmětu, nebo pro následný
vstup lidí nebo zvířat do prostor, kde byl bio-
cidní přípravek použit, včetně údajů o dekonta-
minačních prostředcích a opatřeních a doby ne-
zbytného větrání ošetřených prostor, údaje
o přiměřeném čištění zařízení určeného k apli-
kaci biocidního přípravku a údaje o preventiv-
ních opatřeních během používání a přepravy,

l) přichází-li v úvahu kategorie uživatelů, na které
je použití biocidního přípravku omezeno,

m) přichází-li v úvahu informace o jakémkoliv spe-
cifickém nebezpečí pro životní prostředí, zvláš-
tě pokud jde o ochranu necílových organismů
a zabránění znečištění vody.

(3) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. d), f), g),
i), j), k) a m) mohou být místo na obalu uvedeny
v příbalovém letáku, který je součástí obalu, je-li to
nezbytné vzhledem k velikosti a funkci biocidního
přípravku.

HLAVA VII

ÚHRADA NÁKLADŮ NA PROVEDENÍ
ODBORNÝCH ÚKONŮ

§ 16

(1) Právnická a podnikající fyzická osoba je po-
vinna ministerstvu uhradit náklady na provedení od-
borných úkonů v rámci řízení a dalších činností za-
hájených na její žádost podle tohoto zákona, naří-
zení o biocidech, prováděcího nařízení Komise (EU)
č. 354/2013 a nařízení Komise v přenesené pravo-
moci (EU) č. 492/2014. Za odborné úkony se pova-
žuje i zpracování hodnocení a posouzení pro po-
třeby vydání závazných stanovisek nebo zpracování
jiných hodnocení a posouzení pro potřeby plnění
úkolů ministerstva podle § 5 odst. 1 a § 5 odst. 2
písm. a) až i).

(2) Právnická a podnikající fyzická osoba je po-

vinna složit ministerstvu zálohu na úhradu nákladů
na provedení odborných úkonů.

(3) Způsob stanovení výše úhrady nákladů na
provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých
činností, maximální výši úhrad nákladů na provedení
odborných úkonů v rámci jednotlivých činností
a výši záloh na úhradu nákladů na provedení odbor-
ných úkonů v rámci jednotlivých činností stanoví
prováděcí právní předpis. Výše úhrad nákladů na
provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých
činností se stanoví tak, aby pokryla náklady na pro-
vedení těchto odborných úkonů v nezbytné výši.

(4) Ministerstvo vrátí právnické a podnikající
fyzické osobě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o žádosti

a) zálohu na úhradu nákladů v plné výši, pokud

1. zaplatila zálohu na úhradu nákladů, aniž
k tomu byla povinna, nebo

2. požadovaný odborný úkon nebyl zahájen,
nebo

b) poměrnou část zaplacené zálohy na úhradu ná-
kladů odpovídající odborným úkonům, které
nebyly provedeny.

(5) Právnická a podnikající fyzická osoba do
30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o žá-
dosti doplatí rozdíl mezi zálohou na úhradu nákladů
podle odstavce 2 a skutečnou výší úhrady nákladů
v případě, že skutečná výše úhrady nákladů převy-
šuje zálohu.

(6) Vznikne-li povinnost zaplatit úhradu ná-
kladů na provedení téhož odborného úkonu v rámci
společného podání více osobám podle odstavce 1,
zaplatí ji společně a nerozdílně.

HLAVA VIII

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 17

Doručování prostřednictvím
registru biocidních přípravků

Rozhodnutí vydané v souvislosti s žádostí po-
danou podle přímo použitelných předpisů Evropské
unie upravujících dodávání biocidních přípravků na
trh a jejich používání1) se doručuje pouze prostřed-
nictvím registru biocidních přípravků podle čl. 71
nařízení o biocidech. Rozhodnutí se považuje za do-
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ručené patnáctým dnem po jeho vložení do registru
biocidních přípravků.

§ 18

Členský stát

Členským státem se pro účely tohoto zákona
rozumí členský stát Evropské unie nebo smluvní stát
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarská konfederace.

§ 19

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 16
odst. 3.

§ 20

Přechodná ustanovení

(1) Biocidní přípravky povolené k uvedení na
trh podle zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách
uvádění biocidních přípravků a účinných látek na
trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se považují za povolené podle nařízení o bio-
cidech a lze je dodávat na trh na území České repu-
bliky za podmínek a po dobu platnosti uvedených
v těchto povoleních.

(2) Biocidní přípravky uvedené na trh po-
dle § 35 zákona č. 120/2002 Sb. přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se považují za oznámené
podle § 14.

(3) Označení biocidních přípravků uvedených
v § 13 odst. 1, které jsou po nabytí účinnosti tohoto
zákona dodávány na trh na území České republiky,
musí být uvedeno do souladu s požadavky na ozna-
čení podle § 15 nejpozději do 6 měsíců ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona.

(4) Řízení podle zákona č. 120/2002 Sb., zahá-
jené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do
tohoto dne neskončené, se dokončí a práva a povin-
nosti s ním související se posuzují podle zákona
č. 120/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.

§ 21

Technický předpis

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí

Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne
22. června 1998 o postupu při poskytování informací
v oblasti norem a technických předpisů a předpisů
pro služby informační společnosti, v platném znění.

§ 22

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Části první a čtvrtá zákona č. 120/2002 Sb.,
o podmínkách uvádění biocidních přípravků
a účinných látek na trh a o změně některých
souvisejících zákonů, a příloha k zákonu
č. 120/2002 Sb.

2. Část patnáctá zákona č. 186/2004 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zá-
kona o Celní správě České republiky.

3. Část první zákona č. 125/2005 Sb., kterým se
mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvá-
dění biocidních přípravků a účinných látek na
trh a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další
zákony.

4. Části první a druhá zákona č. 297/2008 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmín-
kách uvádění biocidních přípravků a účinných
látek na trh a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé
související zákony.

5. Zákon č. 136/2010 Sb., kterým se mění zákon
č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocid-
ních přípravků a účinných látek na trh a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů.

6. Zákon č. 342/2011 Sb., kterým se mění zákon
č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocid-
ních přípravků a účinných látek na trh a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů.

7. Část šedesátá pátá zákona č. 375/2011 Sb., kte-
rým se mění některé zákony v souvislosti s při-
jetím zákona o zdravotních službách, zákona
o specifických zdravotních službách a zákona
o zdravotnické záchranné službě.

8. Část dvacátá devátá zákona č. 18/2012 Sb., kte-
rým se mění některé zákony v souvislosti s při-
jetím zákona o Celní správě České republiky.
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9. Vyhláška č. 304/2002 Sb., kterou se stanoví po-
drobná specifikace zásad a postup hodnocení
biocidních přípravků a účinných látek.

10. Vyhláška č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví ob-
sah žádosti a podrobná specifikace údajů před-
kládaných před uvedením biocidního přípravku
nebo účinné látky na trh.

11. Vyhláška č. 382/2007 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žá-
dosti a podrobná specifikace údajů předkláda-
ných před uvedením biocidního přípravku nebo
účinné látky na trh.

12. Vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných
látek.

13. Vyhláška č. 313/2012 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek.

14. Vyhláška č. 91/2013 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek, ve
znění vyhlášky č. 313/2012 Sb.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

§ 23

Položka 95 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění zákona č. 297/2008
Sb., včetně poznámky pod čarou č. 56 zní:

„Položka 95

1. Podání žádosti nebo návrhu o56)

a) schválení účinné látky pro první typ přípravku Kč 150 000

b) schválení účinné látky pro první typ přípravku, pokud je účinná látka mikroorganismus Kč 75 000

c) schválení účinné látky pro další typ přípravku Kč 75 000

d) obnovení schválení účinné látky pro první typ přípravku Kč 75 000

e) obnovení schválení účinné látky pro další typ přípravku Kč 75 000

f) povolení biocidního přípravku Kč 30 000

g) povolení kategorie biocidních přípravků Kč 60 000

h) povolení biocidního přípravku zjednodušeným postupem povolování Kč 3 000

i) povolení kategorie biocidních přípravků zjednodušeným postupem Kč 6 000

j) významnou změnu v povolení Kč 12 000

k) nevýznamnou změnu v povolení Kč 1 800

l) změnu administrativního charakteru Kč 300

m) obnovení povolení biocidního přípravku Kč 22 500

n) povolení identického biocidního přípravku Kč 5 000

2. Podání oznámení56)

a) k přípravku, který spadá do již povolené kategorie biocidních přípravků Kč 5 000

b) k přípravku, který byl již povolen zjednodušeným postupem v jiném členském státě
Evropské unie nebo ve smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo ve Švýcarské konfederaci Kč 2 000

3. Podání žádosti56) o hodnocení dokumentace o povolení biocidního přípravku,
kdy Česká republika plní úlohu hodnotícího příslušného orgánu, jde-li o

a) vydání dočasného povolení Kč 3 000

b) provedení srovnávacího posouzení Kč 15 000

c) stanovení maximálního limitu reziduí Kč 7 500
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4. Přijetí žádosti56) o

a) povolení k souběžnému obchodu Kč 5 000

b) vzájemné uznání vnitrostátního povolení vydaného v jiném členském státě
Evropské unie nebo ve smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci Kč 40 000

5. Přijetí oznámení56)

o dodání biocidního přípravku na trh na území České republiky v režimu přechodného
období Kč 1 500

Poznámka
Poplatek podle bodu 3 vybere správní úřad současně s poplatkem podle bodu 1 písm. f) této položky
v případech, kdy Česká republika plní úlohu hodnotícího příslušného orgánu.

56) Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o biocidech).“.

ČÁST TŘETÍ

Změna chemického zákona

§ 24

V § 2 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických
látkách a chemických směsích a o změně některých
zákonů (chemický zákon), odstavec 2 včetně pozná-
mek pod čarou č. 5 a 6 zní:

„(2) Na přípravky na ochranu rostlin, pomocné
prostředky na ochranu rostlin5) a oznámené biocidní
přípravky podle zákona upravujícího dodávání bio-
cidních přípravků na trh6) se z povinností stanove-
ných v tomto zákoně vztahují pouze povinnosti kla-
sifikace, balení a označování. Na povolené biocidní
přípravky podle zákona upravujícího dodávání bio-
cidních přípravků na trh6) se z povinností stanove-
ných v tomto zákoně vztahují povinnosti klasifikace,
balení, označování a oznamovací povinnost.

5) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/

/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/
/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.

6) Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účin-
ných látkách a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o biocidech).“.

§ 25

Přechodné ustanovení

Oznamovací povinnost podle § 22 zákona
č. 350/2011 Sb. u směsí nebo detergentů, které jsou
biocidními přípravky a byly povoleny k uvedení na
trh podle zákona č. 120/2002 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, musí být splněna nejpozději do 6 mě-
síců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 26

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

V části čtvrté hlavě VIII dílu 1 oddílu 1 § 73 odst. 3 písm. a) má místo textu „§ 78, nebo“ správně být
text „§ 78 nebo“.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2016 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; 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; Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík,
Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra,
Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.:
286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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