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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 183

Rozeslána dne 29. prosince 2016

Cena Kč 102,–

O B S A H:
451. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
452. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony
453. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
454. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
455. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
456. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
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451
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 2016,
kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb.,
o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze
dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací.“.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

2. V § 1 odst. 1 písm. b) se slova „a s výbušnými
předměty“ zrušují.
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě
Čl. I
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona
č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona
č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona
č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona
č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona
č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona
č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona
č. 320/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb. a zákona
č. 243/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova
„Evropských společenství1)“ nahrazují slovy
„Evropské unie1)“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU
ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi (přepracované
znění).

3. V § 1 odst. 3 písm. a) se slova „výbušné
předměty a pomůcky,“ zrušují a za slova „ozbrojené
síly České republiky,“ se vkládají slova „Vojenská
policie,“.
4. V § 1 odst. 3 písm. b) se slova „výbušné
předměty a pomůcky,“ zrušují.
5. V § 1 odst. 3 písmeno c) včetně poznámky
pod čarou č. 24 zní:
„c) výbušniny vyhledané pyrotechnickým průzkumem, a dále na bezdýmný prach, černý prach
a zápalky, které drží za podmínek podle zákona
o zbraních24) fyzická nebo právnická osoba za
účelem přebíjení nábojů pro vlastní potřebu
nebo použití ve zbrani nebo podnikatel v oboru
zbraní a střeliva za účelem jejich prodeje,
24

) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
(zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 1h se zrušuje, a to včetně
odkazu na poznámku pod čarou.
6. V § 7 odst. 2 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.
7. V § 10 se odstavec 7 včetně poznámky pod
čarou č. 8b zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.
8. V § 15 odst. 1 se za slova „likvidaci starých
důlních děl“ vkládají slova „ , jakož i při kontrole
nebo údržbě zlikvidovaných důlních děl,“.
9. V § 18 odst. 1 se slova „investor, vlastník
důlního díla a občané“ nahrazují slovy „právnické
a fyzické osoby“.
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10. V § 21 odst. 1 písm. a) se slova „a vojenskou munici1h)“ nahrazují slovy „ , munici24) a pyrotechnické výrobky23)“.

(14) Omezení podle odstavce 13 se nevztahuje
na plastickou trhavinu, která je vyráběna nebo
držena výlučně pro

11. V § 21 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

a) účely vědeckého výzkumu, vývoje nebo
zkoušek nových nebo pozměněných trhavin,

„l) zpracováním výbušnin výrobní operace nebo
jejich sled, kterým výbušnina podléhá, pokud
finálním výrobkem není výbušnina, zejména
výroba pyrotechnického výrobku, střeliva nebo
munice obsahující výbušninu.“.

b) účely výcviku v detekci trhavin anebo výroby
nebo zkoušek zařízení pro detekci trhavin, nebo

12. V § 21 odstavec 2 zní:
„(2) V pochybnostech, zda jde o trhací práce,
rozhoduje Český báňský úřad. V pochybnostech,
zda jde o výbušninu, rozhoduje Český báňský úřad,
který si k tomu též vyžádá zejména vyjádření Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a Českého úřadu
pro zkoušení zbraní a střeliva.“.
13. V § 22 odstavec 2 zní:
„(2) Organizace je povinna zajistit bezpečnost
pracovního prostředí a pracovních podmínek při nakládání s výbušninami nebo pomůckami a zajistit
pro jejich používání dostatečně srozumitelné návody; organizace je též povinna prokazatelně seznámit s obsahem těchto návodů příslušné pracovníky.
Organizace, která dodává pomůcku na trh, předá
s pomůckou doklad o jejích vlastnostech a návod
k jejímu používání v českém jazyce.“.
14. V § 22 odst. 5 se věta poslední nahrazuje
větami „Ohlášení zahájení, přerušení nebo ukončení
výše uvedených činností musí obsahovat kromě
obecných náležitostí podání podle správního řádu
rovněž označení druhu činnosti a identifikaci provozovny nebo místa provádění této činnosti organizací.
Ohlášení ukončení činnosti se nevyžaduje v případě
činnosti prováděné organizací na základě koncese
v rozsahu předmětu podnikání „výzkum, vývoj, výroba, zpracování, ničení, zneškodňování, nákup,
prodej a skladování výbušnin“ v provozovně, kterou
má uvedenu v živnostenském rejstříku, pokud jí toto
živnostenské oprávnění bylo zrušeno.“.
15. V § 22 odstavce 13 a 14 znějí:
„(13) Organizace může nakládat jen s plastickou
trhavinou, která obsahuje detekční látku13c), jejíž
druh a množství stanoví prováděcí právní předpis,
a jen takovou plastickou trhavinu může dodávat na
trh nebo ji jinak poskytovat.

c) soudní a kriminalistické účely.“.
16. V § 22 se doplňují odstavce 15 až 18, které
znějí:
„(15) Organizace, která má vyrábět nebo držet
plastickou trhavinu podle odstavce 14, musí mít vydán k dané činnosti souhlas. Souhlas vydává Český
báňský úřad. Žádost organizace o vydání tohoto
souhlasu musí kromě obecných náležitostí podle
správního řádu obsahovat doklady a odůvodnění
prokazující splnění podmínek podle odstavce 14
písm. a) až c), uvedení množství a druhu příslušných
plastických trhavin a doklady o tom, že po ukončení
dané činnosti má organizace zajištěno prokazatelné
zničení nebo označkování nespotřebované plastické
trhaviny. Na vydání souhlasu není právní nárok.
(16) Organizace je při výrobě, zpracovávání,
výzkumu, vývoji, zkoušení, skladování, ničení nebo
zneškodňování výbušnin dále povinna
a) vypracovat a dodržovat provozní dokumentaci
pro každou činnost,
b) zamezit vstupu nepovolaných osob do míst, kde
se nakládá s výbušninami, a zamezit nedovolenému vynášení výbušnin z nich,
c) zajistit odborné a bezpečné nakládání s výbušninami,
d) rozvrhnout práce takovým způsobem, aby nebyli zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví nebo aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců,
e) udržovat pořádek a čistotu na pracovišti a v jeho
bezprostředním okolí,
f) zamezit používání otevřeného ohně, rozpálených předmětů, jakož i zamezit vnášení předmětů, kterými by bylo možné vyvolat nežádoucí výbušnou přeměnu výbušnin, do míst,
kde se nakládá s výbušninami, vylučuje-li to
charakter dané činnosti, a
g) zajistit ochranu před nebezpečnými účinky
vnějších vlivů.
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kající v oboru koncesované živnosti silniční motorová doprava nebo v živnosti zasilatelství
a technické činnosti v dopravě nebo obdobná
zahraniční osoba se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie v případě
přepravy výbušnin podle tohoto zákona,

(17) Druhy a množství detekčních látek podle
odstavce 13, jakož i obsah provozní dokumentace,
požadavky na zajištění bezpečnosti a ochranu zdraví
při práci a bezpečnosti provozu podle odstavce 16
stanoví Český báňský úřad vyhláškou.
(18) Vývoj, výroba, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení střeliva nebo munice včetně delaborace munice, při nichž se nakládá s výbušninami, se
považuje též za výrobu nebo zpracování výbušnin
podle tohoto zákona.“.
17. § 23 včetně nadpisu zní:
„§ 23
Další podmínky pro nakládání s výbušninami
(1) Český báňský úřad vydává závazné stanovisko k žádosti o koncesi „Výzkum, vývoj, výroba,
ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích
prací“ v rozsahu předmětu podnikání „výzkum, vývoj, výroba, zpracování, ničení, zneškodňování, nákup, prodej a skladování výbušnin“ podle živnostenského zákona13d). Při vydávání závazného stanoviska podle věty první Český báňský úřad posuzuje,
zda organizace pro provozování požadované činnosti vlastní nebo má na základě smlouvy zajištěné
a) stavby nebo plochy užívané k této činnosti
v souladu se stavebním zákonem, a
b) zařízení potřebné pro vykonávání této činnosti.
(2) K nakládání s výbušninami je za podmínek
stanovených tímto zákonem oprávněna
a) organizace se sídlem na území České republiky
nebo zahraniční osoba se sídlem nebo bydlištěm
v jiném členském státě Evropské unie, která je
držitelkou koncese pro provozování živnosti
v úplném nebo částečném rozsahu „výzkum,
vývoj, výroba, zpracování, ničení, zneškodňování, nákup, prodej a skladování výbušnin a provádění trhacích prací“,
b) organizace se sídlem v jiném členském státě
Evropské unie dočasně poskytující služby na
území České republiky za podmínek zákona
o volném pohybu služeb, pokud je v členském
státě Evropské unie, v němž má sídlo, oprávněna k nakládání s výbušninami,
c) organizace, uvedená v rozhodnutí podle § 25b,
25c nebo 25d jako dopravce výbušnin, podni-
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d) Správa státních hmotných rezerv v případě stanoveném v § 25 odst. 1 písm. b),
e) veřejná vysoká škola nebo právnická osoba zřízená zákonem a zaměřená na výzkum a vývoj se
sídlem v České republice nebo jimi zřízená veřejná výzkumná instituce při plnění svých pedagogických úkolů v rámci akreditovaného studijního programu a vědecko-výzkumných a expertizních úkolů, nebo
f) organizace, která je oznámeným subjektem se
sídlem na území České republiky nebo se sídlem v jiném členském státě Evropské unie s pobočkou na území České republiky v případě
plnění úkolů v rámci posuzování shody podle
zákona o posuzování shody stanovených výrobků nebo akreditovanou osobou se sídlem
na území České republiky v oblasti státního
zkušebnictví.“.
18. § 24 včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:
„§ 24
Byla-li posouzena shoda výbušniny oznámeným subjektem, který nemá sídlo na území České
republiky podle právních předpisů upravujících posuzování shody stanovených výrobků25), musí oznámený subjekt pro výbušniny se sídlem na území
České republiky před prvním použitím výbušniny
na území České republiky ověřit na žádost organizace soulad návodu k jejímu používání s požadavky
stanovenými právními předpisy České republiky.
25

) Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených
výrobků při jejich dodávání na trh.
Nařízení vlády č. 97/2015 Sb., o technických požadavcích na výbušniny.“.

Poznámka pod čarou č. 13e se zrušuje, a to včetně
odkazu na poznámku pod čarou.
19. V § 25 odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod
čarou č. 26 a 27 znějí:
„(1) Nabývání nebo předávání výbušnin je
možné jen na základě povolení. O vydání povolení
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rozhoduje Český báňský úřad na základě podané
žádosti. Žadatelem může být pouze organizace, která
bude příjemcem výbušniny. Povolení se nevyžaduje
pro
a) nabývání a předávání bezdýmných prachů, černého prachu a zápalek, pokud jsou určeny pro
výrobu střeliva nebo použití ve zbrani podle
zákona o zbraních24) nabývaných nebo předávaných za jeho podmínek a nejvýše v množství jím stanoveném nebo za podmínek zákona
upravujícího kontrolu obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů26),
b) nabývání výbušniny do státních hmotných rezerv; tuto výbušninu může Správa státních
hmotných rezerv poskytnout pouze orgánům
a institucím uvedeným v § 1 odst. 3 písm. a),
c) nabývání výbušniny v rámci jejího stažení z trhu
nebo z oběhu uloženého rozhodnutím orgánu
dozoru podle předpisu upravujícího posuzování shody stanovených výrobků25) nebo přímo
použitelného předpisu upravujícího dozor nad
trhem27), jakož i pro nabývání výbušniny oznámeným subjektem nebo akreditovanou osobu
za účelem provedení zkoušek nařízených orgánem dozoru podle těchto právních předpisů
nebo tohoto zákona, anebo v případě nařízení
opatření podle § 45 odst. 3.
(2) Žadatel může požádat o povolení k jednorázovému nebo opakovanému nabývání nebo předávání výbušnin. Jedním povolením lze opakované nabývání nebo předávání výbušnin povolit pouze mezi
jedním žadatelem a jedním dodavatelem. Povolení
platí nejdéle po dobu 3 let, není-li v něm stanovena
doba kratší.
26

) Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky,
jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

27

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/
/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS)
č. 339/93.“.

20. V § 25 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
21. § 25a včetně nadpisu zní:
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„§ 25a
Náležitosti žádosti o povolení k předávání
a nabývání výbušnin
(1) Žadatel v žádosti kromě obecných náležitostí podle správního řádu uvede
a) své číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo
elektronickou adresu,
b) identifikační údaje dodavatele výbušnin podle
správního řádu a číslo jeho telefonu, popřípadě
číslo faxu nebo elektronickou adresu,
c) identifikační údaje dopravce výbušnin podle
správního řádu a číslo jeho telefonu, popřípadě
číslo faxu nebo elektronickou adresu,
d) způsob předávání nebo nabývání výbušnin
a trasu přepravy výbušnin,
e) předpokládané datum předávání nebo nabývání
výbušnin,
f) požadovanou dobu platnosti povolení,
g) množství výbušnin, které mají být předmětem
povolení,
h) úplný popis výbušniny, který sestává z UN
čísla, klasifikačního kódu, obchodního názvu
nebo pojmenování podle Přílohy A Evropské
dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), názvu nebo obchodní
firmy a sídla jejího výrobce a údaje o tom, zda
je výbušnina opatřena označením CE25), a
i) účel, místo použití a místo skladování výbušnin.
(2) V případě povolení k opakovanému předávání nebo nabývání výbušnin žádost nemusí obsahovat údaje uvedené v odstavci 1 písm. d) a e).“.
22. § 25b včetně nadpisu zní:
„§ 25b
Rozhodnutí o udělení povolení k předávání
a nabývání výbušnin
Rozhodnutí o povolení k nabývání nebo předávání výbušnin kromě obecných náležitostí podle
správního řádu obsahuje
a) údaje o žadateli podle § 25a odst. 1 písm. a),
b) údaje o dodavateli podle § 25a odst. 1 písm. b),
c) údaje o dopravci podle § 25a odst. 1 písm. c),
d) údaje podle § 25a odst. 1 písm. d), pokud jsou
tímto zákonem vyžadovány,
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e) údaje podle § 25a odst. 1 písm. e), pokud jsou
tímto zákonem vyžadovány,
f) dobu, na kterou se povolení vydává,
g) množství výbušnin a jejich úplný popis podle
§ 25a odst. 1 písm. h),
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c) v případě dovozu, název nebo obchodní firmu
a sídlo dodavatele a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
a účel, místo použití a místo skladování výbušnin,

h) účel, místo použití výbušnin a místo skladování
výbušnin,

d) identifikační údaje dopravce výbušnin a číslo
jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,

i) další podmínky, je-li to nezbytné z bezpečnostních zájmů České republiky.“.

e) způsob vývozu nebo dovozu výbušnin a trasu
přepravy výbušnin,

23. V § 25c odstavce 1 až 6 včetně poznámky
pod čarou č. 28 znějí:

f) předpokládané datum vývozu nebo dovozu výbušnin,

„(1) K vývozu výbušnin a dovozu výbušnin se
vyžaduje povolení. O vydání povolení rozhoduje na
základě žádosti Český báňský úřad. Povolení k vývozu se nevyžaduje u bezdýmného prachu, černého
prachu a zápalek, pokud jsou určeny pro výrobu
střeliva nebo použití ve zbrani, vyvážených za podmínek přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího vývozní povolení, opatření pro dovoz
a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva28). Povolení k dovozu se nevyžaduje u bezdýmného prachu, černého prachu a zápalek, pokud jsou
určeny pro výrobu střeliva nebo použití ve zbrani,
dovážených za podmínek zákona upravujícího kontrolu obchodu s výrobky, jejichž držení se v České
republice omezuje z bezpečnostních důvodů26).

g) požadovanou dobu, na kterou se má povolení
vydat,

(2) Žádost o povolení k vývozu výbušnin
z České republiky nebo o povolení k dovozu výbušnin podává vývozce nebo dovozce, který je
oprávněn nakládat s výbušninami podle § 23 odst. 2
písm. a), b), d) až f). Žadatel může požádat o povolení k jednorázovému nebo opakovanému vývozu
nebo dovozu výbušnin. Jedním povolením lze opakovaný vývoz nebo dovoz výbušnin povolit pouze
mezi jedním žadatelem a jedním dodavatelem. Povolení platí nejdéle po dobu 3 let, není-li v něm stanovena doba kratší.
(3) Žadatel v žádosti o povolení k vývozu nebo
dovozu kromě obecných náležitostí podle správního
řádu uvede
a) své číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo
elektronickou adresu,
b) v případě vývozu, název nebo obchodní firmu
a sídlo přejímající organizace a číslo jejího telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou
adresu, a stejné údaje konečného uživatele, je-li
znám,

h) úplný popis výbušniny podle § 25a odst. 1
písm. h) a
i) množství výbušnin, které mají být vyvezeny
nebo dovezeny.
(4) V případě povolení k opakovanému dovozu
nebo vývozu výbušnin žádost nemusí obsahovat
údaje uvedené v odstavci 3 písm. e) a f).
(5) Žadatel k žádosti přiloží
a) ověřenou kopii dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby pro výkon citlivé činnosti
nebo platného osvědčení fyzické osoby podle
předpisu upravujícího ochranu utajovaných informací,
b) jde-li o vývoz, doklad o konečném užití v originálním provedení ne starší než 90 dnů nebo jeho
ověřenou kopii a současně v jeho úředně ověřeném překladu do českého jazyka; tento doklad
obsahuje
1. název státu, na jehož území se nachází místo
konečného užití výbušnin,
2. název orgánu, který jej vydal,
3. obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo
jméno, popřípadě jména, příjmení a sídlo konečného uživatele,
4. úplný popis výbušnin podle § 25a odst. 1
písm. h),
5. informace o konečném užití výbušnin,
6. antireexportní doložku obsahující podmínku
souhlasu státních orgánů České republiky
s případným reexportem do třetích zemí a
7. datum vydání dokladu o konečném užití,
a případnou dobu jeho platnosti, jméno, po-
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případě jména, příjmení a razítko a podpis
pověřeného zástupce orgánu cizího státu,
který doklad vydal, a
c) bezpečnostní list výbušniny, vypracovává-li se
podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, popřípadě
informace umožňující bezpečné použití předmětu, nevypracovává-li se bezpečnostní list, nedisponuje-li jimi Český báňský úřad z žádosti
o povolení vývozu podané v uplynulých 3 letech.
(6) Rozhodnutí o povolení vývozu nebo dovozu výbušnin kromě obecných náležitostí podle
správního řádu obsahuje
a) identifikační údaje žadatele podle správního
řádu a podle odstavce 3 písm. a),
b) v případě vývozu, údaje podle odstavce 3
písm. b),
c) v případě dovozu, údaje podle odstavce 3
písm. c),
d) údaje o dopravci podle odstavce 3 písm. d),
e) dobu, na kterou se povolení vydává,
f) úplný popis vyvážených nebo dovážených výbušnin podle § 25a odst. 1 písm. h),
g) množství výbušnin, které mají být vyvezeny
nebo dovezeny,
h) údaje podle odstavce 3 písm. e) a f), pokud jsou
tímto zákonem vyžadovány,
i) v případě vývozu tranzitní země, přes které se
přeprava nepovoluje z důvodu mezinárodní situace, zejména embarga nebo válečného stavu,
j) v případě vývozu antireexportní doložku obsahující podmínku souhlasu státních orgánů České republiky s případným reexportem do třetích
zemí a
k) další podmínky, je-li to nezbytné z bezpečnostních nebo zahraničně politických zájmů České
republiky.
28

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/
/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti
nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí,
dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje
Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střel-
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ných zbraních), které stanoví vývozní povolení a opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí,
dílů a střeliva.“.

24. V § 25c odstavec 9 zní:
„(9) Obsahují-li stanoviska dotčených orgánů
podle odstavce 7 utajované informace, uchovávají
se části spisu, v nichž jsou tyto informace obsaženy,
odděleně mimo spis.“.
25. V § 25c odst. 10 se slova „dozorčí rady“
nahrazují slovy „dozorčího orgánu“.
26. V § 25d se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „Povolení se nevyžaduje v případě tranzitu bezdýmného prachu, černého prachu a zápalek podle
zákona o zbraních24), pokud jsou určeny pro výrobu
zbraní nebo střeliva, nebo podle zákona upravujícího
kontrolu obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů26).“.
27. V § 25d odstavce 2 až 4 znějí:
„(2) O povolení podle odstavce 1 žádá organizace uvedená v ustanovení § 23 odst. 2 písm. a) až c).
V žádosti kromě obecných náležitostí podle správního řádu uvede
a) své číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo
elektronickou adresu,
b) identifikační údaje příjemce výbušnin a číslo
jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
c) identifikační údaje dodavatele výbušnin a číslo
jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
d) identifikační údaje dopravce výbušnin a číslo
jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
e) předpokládané datum a trasu tranzitu výbušnin,
údaj o datu a místě vstupu na území České republiky a o datu a místě výstupu z území České
republiky,
f) požadovanou dobu, na kterou se má povolení
vydat,
g) množství výbušnin, které mají být přepravovány, a
h) úplný popis výbušniny podle § 25a odst. 1
písm. h).
(3) K žádosti žadatel přiloží souhlas sousedního
státu se vstupem na jeho území, pokud jej tento stát
vyžaduje.
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(4) Povolení tranzitu obsahuje
a) identifikační údaje žadatele podle správního
řádu a podle odstavce 2 písm. a),
b) údaje podle odstavce 2 písm. b),
c) údaje podle odstavce 2 písm. c),
d) údaje podle odstavce 2 písm. d),
e) dobu, na kterou se povolení vydává,
f) množství výbušnin, které mají být přepravovány, a jejich úplný popis podle § 25a odst. 1
písm. h),
g) datum a místo vstupu na území České republiky
a datum a místo výstupu z území České republiky; povinnosti podle § 25f tím nejsou dotčeny,
h) trasu tranzitu výbušnin přes území České republiky.“.
28. V § 25e odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „Orgán státní báňské správy“ nahrazují slovy
„Český báňský úřad“.
29. V § 25e odst. 2 se slova „Příslušný orgán
státní báňské správy“ nahrazují slovy „Český báňský úřad“.
30. V § 25e odst. 3 úvodní části ustanovení se
slova „Orgány státní báňské správy udělené povolení mohou“ nahrazují slovy „Český báňský úřad
může udělené povolení“.
31. V § 25f odstavec 1 zní:
„(1) Organizace, která přepravuje výbušninu
v případě přepravy zahájené na území České republiky, nebo organizace, která je držitelem povolení
k tranzitu, předávání nebo dovozu v případě přepravy nezahájené na území České republiky, je povinna přepravu výbušnin oznámit Policejnímu prezidiu České republiky prostřednictvím elektronického systému umožňujícího dálkový přístup. Oznámení obsahuje
a) číslo povolení k nabývání, předávání, dovozu,
vývozu nebo tranzitu výbušnin, datum jeho vydání, pokud jde o přepravu uskutečňovanou
v rámci takového povolení,
b) identifikační údaje organizací, mezi kterými
nebo v rámci kterých se uskutečňuje předávání,
nabývání, vývoz, dovoz, tranzit nebo přeprava
výbušnin,
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c) trasu přepravy a adresu míst, odkud a kam mají
být výbušniny dopraveny,
d) množství výbušnin, které budou přepravovány,
a jejich popis, který sestává z UN čísla, klasifikačního kódu a obchodního názvu výbušniny
nebo pojmenování podle Přílohy A Evropské
dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR),
e) způsob dopravy, dopravní prostředek, údaje
o dopravci, spojení na obsluhu dopravního prostředku nebo na osobu odpovědnou za přepravu výbušnin na území České republiky
a identifikační údaj dopravního prostředku, zejména lokalizační údaje a registrační značky,
které umožní Policii České republiky nepřetržité sledování jeho aktuální polohy, a
f) datum, místo a čas zahájení přepravy nebo datum, místo a čas vstupu na území České republiky.
Oznámení je nutné učinit nejméně 24 hodin před
zahájením přepravy nebo vstupem dopravního prostředku na území České republiky. Pokud je dopravní prostředek vybaven zařízením podle odstavce 2, oznámení je nutné učinit alespoň 1 hodinu
před jejím zahájením nebo vstupem dopravního prostředku na území České republiky. Přepravu výbušnin nespotřebovaných při trhacích pracích lze oznámit telefonicky, a to alespoň 1 hodinu před jejím
uskutečněním bez ohledu na skutečnost, zda dopravní prostředek je či není vybaven zařízením podle
odstavce 2.“.
32. V § 25f odst. 6 se za slova „druhy výbušnin“ vkládají slova „včetně jejich obchodních názvů“.
33. V § 25g odstavce 1 a 2 včetně poznámky
pod čarou č. 29 znějí:
„(1) Organizace je povinna
a) zajistit, aby povolení k nabývání, předávání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin bylo přepravováno spolu s výbušninami po celou dobu
přepravy13a) z místa odeslání až do místa určení
a bylo na požádání předloženo orgánům Celní
správy České republiky, orgánům Policie České
republiky nebo orgánům státní báňské správy;
povinnost podle věty první platí i pro povolení
vydané orgánem členského státu Evropské
unie29), a
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b) uchovávat povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin a další
související dokumenty alespoň po dobu 10 let
od posledního předávání, nabývání, vývozu,
dovozu nebo tranzitu výbušnin podle daného
povolení.
(2) Organizace je dále povinna orgánům uvedeným v odstavci 1 písm. a) na jejich žádost sdělit informace významné pro nabývání, předávání, vývoz,
dovoz nebo tranzit výbušnin a předložit jim doklady
opravňující organizaci k nakládání s výbušninami při
těchto činnostech.
29

) Čl. 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/
/28/EU.“.

Strana 7081

notkou připravující výbušniny v místě spotřeby pro
jejich přímé nabití do vývrtu.
(2) Při trhacích pracích velkého rozsahu se mohou výbušniny, které mají být jednorázově použity,
přechodně uskladnit na volném prostranství, nejvýše
však na dobu 48 hodin před zahájením trhacích
prací. Organizace připravující trhací práce je u výbušnin uskladněných podle věty první povinna učinit potřebná opatření proti nepříznivému působení
povětrnostních vlivů, proti odcizení výbušnin a k zajištění ochrany osob a majetku před nežádoucím výbuchem výbušnin. Uskladnění výbušnin na volném
prostranství a provedená opatření musí organizace
neprodleně oznámit krajskému ředitelství Policie
České republiky příslušnému podle místa uskladnění
výbušnin.

34. V § 25g odst. 5 se slova „obvodním báňským úřadům“ nahrazují slovy „Českému báňskému
úřadu“ a slova „údajů o organizaci v rozsahu údajů
uvedených v § 25a odst. 1 a 2“ nahrazují slovy
„svého identifikačního údaje, čísla telefonu, faxu
nebo elektronické adresy poskytnutého v příslušné
žádosti o vydání povolení k nabývání, předávání,
tranzitu, vývozu nebo dovozu výbušnin“.

(3) Po dobu nezbytně nutnou pro provedení
trhací práce lze výbušniny přechovávat i ve zvláštních úschovnách zřízených na pracovišti. Podmínky
pro provoz, umístění a provedení zvláštních úschoven výbušnin stanoví Český báňský úřad vyhláškou.“.

35. V § 25h odst. 3 se za slova „zahraničních
věcí“ vkládají slova „a Bezpečnostní informační
službě“.

39. § 30 až 32 včetně poznámek pod čarou č. 17
a 18 znějí:

38. Nadpis nad § 30 se zrušuje.

„§ 30

36. § 25k zní:
„§ 25k
Žádost o povolení k nabývání, předávání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin se podává na
formuláři, jehož vzor Český báňský úřad uveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
37. § 29 zní:
„§ 29
(1) Vyrábět, zpracovávat nebo skladovat výbušniny nebo provádět výzkum, vývoj, zkoušení,
ničení nebo zneškodňování výbušnin lze pouze ve
stavbě, kterou lze užívat k tomuto účelu podle kolaudačního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu nebo
souhlasu či povolení změny v účelu užívání stavby
podle stavebního zákona, nebo na plochách k tomu
určených podle rozhodnutí o změně využití území
podle stavebního zákona. Povinnost podle věty
první se nevztahuje na výrobu výbušnin mobilní jed-

(1) Stavba pro skladování výbušnin (dále jen
„sklad výbušnin“), jakož i stavba určená k výzkumu,
vývoji, výrobě, zpracování, zkoušení, ničení nebo
zneškodňování výbušnin, popřípadě plocha určená
k těmto účelům, musí být umístěna a provedena
tak, aby neohrožovala bezpečnost a ochranu zdraví
při práci a bezpečnost provozu při nakládání s výbušninami a byla zajištěna bezpečnost okolí těchto
staveb, a to
a) zajištěním stavby nebo plochy proti odcizení
nebo zneužití výbušnin,
b) použitím vhodného
stavby nebo plochy,

konstrukčního

řešení

c) použitím konstrukčních a stavebních materiálů
s povrchovou úpravou splňující technické požadavky podle charakteru stavby,
d) zajištěním bezpečných únikových cest,
e) zajištěním bezpečného vytápění, větrání a zásobování technologickými surovinami,
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f) zajištěním ochrany před nebezpečnými účinky
vnějších vlivů a
g) ochranou okolí ochrannými valy nebo jinou
rovnocennou ochranou, je-li to nezbytné, a dodržením bezpečnostních vzdáleností mezi jednotlivými stavbami nebo plochami, které jsou
určeny k nakládání s výbušninami podle tohoto
odstavce, a dodržením bezpečnostních vzdáleností těchto staveb nebo ploch od jiných staveb.
(2) Technické požadavky na umístění a provedení staveb a ploch podle odstavce 1 stanoví Český
báňský úřad vyhláškou.
(3) Organizace je povinna poskytovat orgánu
územního plánování údaje o ochraně okolí podle odstavce 1 písm. f), pokud jde o bezpečnostní vzdálenosti.
§ 31
(1) Sklad výbušnin umisťuje
a) v dobývacím prostoru obvodní báňský úřad,
b) v ostatních případech orgán příslušný podle stavebního zákona17) v souladu se závazným stanoviskem obvodního báňského úřadu.
18

(2) K dokumentaci ) skladu výbušnin při hornické činnosti v dobývacím prostoru pod povrchem
se přikládá i situační náčrt umístění skladu výbušnin
s vyznačením sousedních podzemních a povrchových
objektů, systému větrání a ochrany před požárem,
výbuchem a projevy horských tlaků.
(3) Stavby pro výrobu, zpracování, výzkum,
vývoj, zkoušení, ničení nebo zneškodňování výbušnin umisťuje příslušný stavební úřad v souladu se
závazným stanoviskem obvodního báňského úřadu.
§ 32
(1) Sklad výbušnin podle § 31 odst. 1 písm. a),
jakož i jeho změnu, užívání, změnu užívání nebo
odstranění povoluje na žádost obvodní báňský úřad;
obvodní báňský úřad může též v případech stanovených stavebním zákonem17) nařídit z moci úřední
nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, provedení udržovacích prací, vyklizení nebo odstranění
skladu výbušnin.
(2) Sklad výbušnin podle § 31 odst. 1 písm. b),
jeho změnu, užívání, změnu užívání povoluje na žádost nebo v případech stanovených stavebním záko-
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nem nařizuje z moci úřední orgán příslušný podle
stavebního zákona17) v souladu se závazným stanoviskem obvodního báňského úřadu. Závazné stanovisko obvodního báňského úřadu se nevyžaduje
v případě nařízení odstranění stavby skladu výbušnin.
(3) K žádosti o povolení skladu výbušnin uvedeného v odstavci 1 se přikládá
a) projektová dokumentace podle právních předpisů o dokumentaci staveb,
b) situační náčrt umístění skladu výbušnin na povrchu s uvedením vzdálenosti od sousedních
objektů, v podzemí od sousedních důlních děl.
(4) Stavby pro výrobu, zpracování, výzkum,
vývoj, zkoušení, ničení a zneškodňování výbušnin,
jejich změny, užívání nebo změnu užívání povoluje
na žádost nebo v případech stanovených stavebním
zákonem nařizuje z moci úřední orgán příslušný podle stavebního zákona17) v souladu se závazným stanoviskem obvodního báňského úřadu. Závazné stanovisko obvodního báňského úřadu se nevyžaduje
v případě nařízení odstranění uvedených staveb.
17

) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18

) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.“.

40. § 33 se zrušuje.
41. V § 36 odst. 6 se za slova „výroby a zpracování výbušnin“ vkládají slova „ , jakož i požadavky
na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků při
jejich výrobě, zpracovávání, výzkumu, vývoji,
zkoušení a skladování,“ a slova „obecně závazným
právním předpisem“ se nahrazují slovem „vyhláškou“.
42. V § 36 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.
43. § 36b zní:
„§ 36b
(1) Obvodní báňské úřady vedou evidenci
organizací, které v jejich územních obvodech na
území České republiky nakládají s výbušninami.
Evidence se vede v rozsahu podle § 22 odst. 5. Centrální evidenci organizací, které na území České republiky nakládají s výbušninami, vede Český báňský
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úřad, kterému obvodní báňské úřady pro tyto účely
průběžně poskytují údaje ze svých evidencí.
(2) Český báňský úřad vede evidenci vydaných
a platných povolení k nabývání, předávání, vývozu,
dovozu a tranzitu výbušnin, jakož i evidenci odejmutých povolení a povolení s pozastavenou platností. Údaje z ní poskytuje též pro výkon jejich činnosti obvodním báňským úřadům.
(3) Evidence podle odstavců 1 a 2 jsou neveřejné; orgány státní báňské správy z nich poskytují
údaje na žádost členským státům Evropské unie, Komisi, Policii České republiky, Úřadu pro zahraniční
styky a informace a Bezpečnostní informační
službě.“.
44. § 36c a 36d se včetně nadpisu zrušují.
45. V § 40 odst. 2 se za slovo „povoluje“ vkládá
slovo „nabývání,“.
46. V § 40 odst. 5 písmeno e) včetně poznámky
pod čarou č. 30 zní:
„e) je orgánem dozoru podle právních předpisů
upravujících posuzování shody stanovených
výrobků a technické požadavky na výrobky30),
případně podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího dozor nad
trhem27), jedná-li se o výbušniny a pomůcky,
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49. V § 41 odst. 2 písmeno j) zní:
„j) vykonávají působnost jiných stavebních úřadů
v případech stanovených zákonem, vydávají závazná stanoviska podle tohoto zákona a dále
vydávají stanoviska k územním a regulačním
plánům,“.
50. Nadpis nad § 44 se zrušuje.
51. V § 44 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) v rozporu s § 22 odst. 1 nepostupuje při styku
s výbušninami s nejvyšší opatrností nebo nedodrží předpisy o nakládání s výbušninami nebo
návody na používání výbušnin tak, aby neohrozil svoji bezpečnost nebo bezpečnost jiných
osob nebo majetku.“.
52. V § 44a odst. 1 písmeno e) zní:
„e) nepředá společně s pomůckou doklad o jejích
vlastnostech a návod k jejímu používání podle
§ 22 odst. 2,“.
53. V § 44a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) nakládá s výbušninou s návodem k používání
v rozporu s § 24.“.
54. V § 44a odst. 3 písm. a) se za slovo „neohlásí“ vkládá slovo „výrobu,“.
55. V § 44a odst. 3 písmena e) a f) znějí:

30

) Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených
výrobků při jejich dodávání na trh.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků
a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 18f se zrušuje.
47. V § 40 odst. 6 písmeno g) zní:
„g) spolupracuje s Komisí a členskými státy Evropské unie na úseku výbušnin, zejména při výměně informací týkajících se organizací, které
mají oprávnění nakládat s výbušninami a kterým
bylo vydáno povolení k nabývání, předávání,
tranzitu, vývozu a dovozu výbušnin,“.

„e) nakládá s plastickou trhavinou, která neobsahuje detekční látku, v rozporu s § 22 odst. 13
nebo 14,
f) poruší požadavek k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci nebo bezpečnosti
provozu při nakládání s výbušninami podle
prováděcího právního předpisu vydaného na
základě § 22 odst. 17 nebo § 27 odst. 6,“.
56. V § 44a odst. 3 písmena j) až n) znějí:
„j) nesplní oznamovací povinnost podle § 25f
odst. 1, 4 nebo 6,

48. V § 40 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

k) v rozporu s § 25f odst. 2 nezajistí, aby dopravní
prostředek určený k přepravě výbušniny po pozemních komunikacích byl ve stanovených případech vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu, nebo po celou
dobu přepravy zařízení bylo přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno,

„i) vydává stanoviska k politice územního rozvoje
a k zásadám územního rozvoje.“.

l) v rozporu s § 25g odst. 1 písm. a) nezajistí, aby
při přepravě výbušnin bylo společně s výbušni-
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nou přepravováno nebo předloženo příslušné
povolení,

(2) Žádost musí kromě obecných náležitostí
podle správního řádu obsahovat

m) v rozporu s § 25g odst. 1 písm. b) neuchovává
povolení po stanovenou dobu,

a) důvody pro udělení souhlasu podle odstavce 1 a

n) v rozporu s § 28a odst. 2 použije v rizikových
podmínkách nebo rizikovém prostředí výbušninu bez povolení,“.
57. V § 44a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:
„q) v rozporu s § 25g odst. 2 nesdělí příslušným
orgánům požadované informace nebo nepředloží požadované doklady.“.
58. V § 44a odst. 4 písm. b) se slova „d) nebo f)“ nahrazují slovy „d), f) nebo g)“ a slova
„o) nebo p),“ se nahrazují slovy „o), p) nebo q),“.
59. V § 44d odst. 5 se poznámka pod čarou
č. 20 zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku
pod čarou.
60. V § 45 odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) Orgán státní báňské správy může nařídit
zneškodnění nebo zničení výbušniny, která nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem. Organizace, která drží takové výbušniny, je povinna provést takto nařízená opatření na své náklady.
(4) Ustanovení tohoto zákona týkající se výbušnin a současně vztahů k členským státům Evropské unie se týkají též vztahů ke smluvním státům
Dohody o Evropském hospodářském prostoru
a Švýcarské konfederaci.“.
Poznámka pod čarou č. 20b se zrušuje.
61. § 46 zní:
„§ 46
(1) Český báňský úřad může na žádost organizace vydat souhlas s odchýlením se od technického
požadavku stanoveného prováděcím právním předpisem vydaným podle tohoto zákona, bude-li zajištěna dostatečná míra bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a bezpečnosti provozu, a současně jestliže
a) splnění technického požadavku je vzhledem
k místním podmínkám náročné a nepřiměřené
cíli, který technický požadavek sleduje, nebo
b) nové poznatky vědy a techniky umožňují splnit
cíl sledovaný technickým požadavkem jiným
způsobem.

b) návrh náhradních opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti
provozu.
(3) Český báňský úřad může v rozhodnutí podle odstavce 1 uložit podmínky, pokud je to nezbytné k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a bezpečnosti provozu nebo ochrany zákonem
chráněných zájmů, zejména ochrany života, zdraví
a majetku. Na vydání rozhodnutí podle odstavce 1
není právní nárok.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Povolení k nabývání, předávání, vývozu, dovozu a tranzitu vydaná podle zákona č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti po dobu
v nich uvedenou.
2. K pozastavení platnosti a k odejmutí povolení k nabývání výbušnin vydaného podle § 25e
odst. 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je
oprávněn obvodní báňský úřad, který povolení vydal.
3. Evidenční záznamy vedené podle § 33 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, nadále organizace
uchovává po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.
4.
tohoto
Sb., ve
tohoto

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
zákona se dokončí podle zákona č. 61/1988
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o označování a sledovatelnosti
výbušnin pro civilní použití
Čl. III
Zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, se mění takto:
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1. V § 1 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a ve vztahu k evidenci a sledovatelnosti výbušnin upravuje povinnosti organizací
nakládajících s výbušninami a působnost orgánů
státní správy.
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niny, se kterou nakládá, a to takovým způsobem,
aby byl přehled o tom,
a) v jakém množství, jakého druhu včetně obchodního názvu byla výbušnina organizací vyrobena
nebo od které osoby byla získána a kdy tak
bylo učiněno,

(2) Výbušninami se pro účely tohoto zákona
rozumí látky a předměty, o kterých tak stanoví zákon upravující nakládání s výbušninami2).“.

b) na jakém místě v organizaci se nachází, případně
u kterého zaměstnance, než je dále předána,
spotřebována nebo zničena, a

2. V § 1 odst. 3 písm. a) se za slova „ozbrojené
síly České republiky,“ vkládají slova „Vojenská policie,“.

c) které osobě byla předána a kdy tak bylo učiněno, anebo jak s ní bylo naloženo a kterým
zaměstnancem, kdy a na jakém místě tak bylo
učiněno.

3. V § 1 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou
č. 4 zní:
„(4) Organizací se pro účely tohoto zákona rozumí právnická a podnikající fyzická osoba, o které
tak stanoví zákon upravující nakládání s výbušninami4).
4

) § 3a zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů.“.

4. V § 1 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Ustanovení tohoto zákona týkající se výbušnin a současně vztahů k členským státům Evropské unie se týkají též vztahů ke smluvním státům
Dohody o Evropském hospodářském prostoru
a Švýcarské konfederaci.“.
5. § 2 se zrušuje.
6. V § 3 se slova „jednoznačného označení“ nahrazují slovy „jedinečného označení podle předpisů
upravujících technické požadavky na výbušniny5)“
a slova „osoby podnikající v oboru výbušnin“ se nahrazují slovem „organizace“.
Poznámka pod čarou č. 5 zní:
„5) Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených
výrobků při jejich dodávání na trh.
Nařízení vlády č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny.“.

7. § 4 včetně nadpisu zní:
„§ 4
Evidence a sledovatelnost výbušnin
(1) Organizace je povinna vést evidenci výbuš-

(2) Podléhá-li výbušnina sledovatelnosti podle
předpisů upravujících technické požadavky na výbušniny5), je organizace, která s ní nakládá, povinna
evidenci podle odstavce 1 doplnit o jedinečné označení každé takové výbušniny.
(3) Každá výbušnina se eviduje samostatně podle jejího druhu, a existuje-li obchodní název, i podle
obchodního názvu, nebo musí evidence umožnit alespoň třídění záznamů uvedeným způsobem. Evidence se vede v listinné nebo elektronické podobě
prostředky zajišťujícími nesmazatelný evidenční záznam a zabraňujícími neoprávněnému záznamu, popřípadě jejich kombinací, tak, aby údaje byly reprodukovatelné.
(4) Každý evidenční záznam obsahuje datum
jeho vyhotovení a v případě evidenčního záznamu
v listinné podobě musí být podepsán tím, kdo jej
vyhotovil; evidenční záznam v elektronické podobě
musí umožnit identifikaci osoby, která jej vyhotovila. Správnost evidenčního záznamu musí být potvrzena další přítomnou osobou nebo jiným způsobem stanoveným organizací. Evidenční záznam se
nesmí vymazávat ani přepisovat; v případě jeho
opravy se evidenční záznam škrtne tak, aby zůstal
čitelný, popřípadě aby evidence vedená v elektronické podobě umožňovala jeho zobrazení, a nový
evidenční záznam se uvede do nového řádku. Součástí evidence jsou též doklady o příjmu, výdeji nebo
spotřebě výbušniny, zejména přepravní doklad, zápis o odstřelu, nebo zápis o ničení výbušniny podle
zvláštních právních předpisů.
(5) Organizace je povinna vést evidenci po celou dobu, po kterou s výbušninou nakládá, a uchovávat ji ještě po dobu alespoň 10 let ode dne získání,
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vyrobení, použití výbušniny nebo jiného posledního
úkonu s výbušninou, přičemž je povinna zajistit, aby
takto uchovávané údaje byly stále reprodukovatelné.
Doba podle věty první se nevztahuje na uchovávání
evidence výbušniny, která po jejím vyrobení podléhá
dalším výrobním operacím nebo zpracování, výzkumu, vývoji, zkoušení, ničení a zneškodňování
toutéž organizací, jež ji vyrobila; dobu pro uchovávání takovéto evidence stanoví organizace, nesmí
však být kratší než 3 roky od posledního úkonu s výbušninou.
(6) Organizace je povinna vnitřním předpisem
stanovit způsob vedení evidence výbušniny podle
odstavců 1 až 5, zejména způsob vyhotovování evidenčního záznamu, určit osoby oprávněné k jeho
vyhotovení a dobu pro uchovávání evidence podle
odstavce 5 věty druhé, a tento vnitřní předpis dodržovat.
8. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:
„§ 4a
Společná ustanovení k evidenci
a sledovatelnosti výbušnin
(1) Organizace je povinna
a) evidenci podle § 4 chránit před ztrátou, náhodným nebo svévolným poškozením nebo zničením, zejména ji zálohovat pro její obnovu,
b) v pravidelných intervalech stanovených organizací, nejméně však jedenkrát měsíčně, porovnávat evidované množství výbušniny se skutečným stavem a o tomto porovnávání vést zápisy,
a tyto zápisy uchovávat po dobu alespoň 10 let
od jejich pořízení,
c) v pravidelných intervalech stanovených organizací, nejméně však jedenkrát ročně, kontrolovat,
zda je evidence podle § 4 zahrnující označení
výbušniny pro účely její sledovatelnosti funkční
a reprodukovatelná, a o těchto kontrolách vést
zápisy, a tyto zápisy uchovávat po dobu alespoň
10 let od jejich pořízení.
(2) Organizace je povinna bezodkladně poskytovat na žádost orgánům státní báňské správy, orgánům Policie České republiky nebo orgánům činným
v trestním řízení informace z evidence podle § 4, a to
v jakoukoliv dobu; za tímto účelem je organizace
povinna sdělit jim na jejich žádost jméno, popřípadě
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jména, příjmení a kontaktní údaje osoby, která může
poskytnout tyto informace i mimo pracovní dobu.
(3) Každý, kdo zjistí, že evidence nesplňuje požadavky tohoto zákona, je povinen to neprodleně
ohlásit organizaci, která takovou evidenci vede nebo
uchovává. Zjistí-li organizace, že skutečný stav výbušniny neodpovídá stavu podle evidence, je povinna to neprodleně ohlásit Policii České republiky.
(4) V případě zániku organizace předá insolvenční správce nebo likvidátor evidenci podle § 4
příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, který ji
uchová do uplynutí doby uvedené v § 4 odst. 5. Povinnost předat evidenci příslušnému obvodnímu
báňskému úřadu se obdobně vztahuje i na osobu
spravující pozůstalost v případě, že po smrti podnikající fyzické osoby v provozování živnosti podle
živnostenského zákona nepokračuje.“.
9. V § 5 odst. 3 písm. d) se slova „shromážděné údaje jim předané v případech uvedených v § 4
odst. 3“ nahrazují slovy „evidenci jim předanou
v případech uvedených v § 4a odst. 4“.
10. V § 6 se odstavce 1 a 2 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 1 až 3.
11. V § 6 odstavec 1 zní:
„(1) Organizace se dopustí správního deliktu
tím, že
a) nevede evidenci výbušniny podle § 4 odst. 1,
b) vede evidenci výbušniny v rozporu s § 4 odst. 2,
3, 4 nebo 5,
c) v rozporu s § 4 odst. 6 nestanoví vnitřním předpisem způsob vedení evidence výbušnin nebo
takový vnitřní předpis nedodržuje,
d) nechrání evidenci před ztrátou, náhodným nebo
svévolným poškozením nebo zničením podle
§ 4a odst. 1 písm. a),
e) nesplní některou z povinností podle § 4a odst. 1
písm. b) nebo c),
f) neposkytne na žádost některou z informací podle § 4a odst. 2,
g) v rozporu s § 4a odst. 3 neohlásí Policii České
republiky, že skutečný stav výbušnin neodpovídá stavu podle evidence, nebo
h) nesplní opatření k nápravě uložené podle § 5
odst. 3 písm. b).“.
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ČÁST ČTVRTÁ

12. V § 6 odst. 2 se slova „odstavců 1 až 3“
nahrazují slovy „odstavce 1“.
13. V § 6 odst. 3 se slova „odstavce 1, 2 nebo
odstavce 3 písm. a) nebo g)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. a), b) nebo h)“.
Čl. IV
Přechodné ustanovení
Uchovávání údajů o výbušninách shromážděných podle § 4 zákona č. 83/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
nadále řídí zákonem č. 83/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
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ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. VI
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 153/2008 Sb., o vzorech tiskopisů
žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin.
2. Vyhláška č. 378/2008 Sb., o stanovení procesu
schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky.
3. Nařízení vlády č. 84/2013 Sb., o požadavcích na
jednoznačné označování výbušnin pro civilní
použití.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
ČÁST PÁTÁ

Čl. V
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.

ÚČINNOST
Čl. VII
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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452
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 2016,
kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

f) používání jednotného označení k označení služeb spojených s platebním účtem,
g) postup při změně platebního účtu,

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o platebním styku
Čl. I
Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve
znění zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 139/2011
Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb.,
zákona č. 261/2014 Sb. a zákona č. 258/2016 Sb., se
mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 1 a 2 zní:
„§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a) činnost některých osob oprávněných poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,
b) účast v platebních systémech a vznik a provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování,
c) práva a povinnosti poskytovatelů platebních
služeb (dále jen „poskytovatel“) a uživatelů platebních služeb (dále jen „uživatel“),
d) práva a povinnosti vydavatelů elektronických
peněz (dále jen „vydavatel“) a držitelů elektronických peněz (dále jen „držitel“),
e) práva a povinnosti podnikatelů, kteří prostřednictvím internetových stránek srovnávají úplaty
za služby spojené s platebním účtem uplatňované různými poskytovateli (dále jen „provozovatel srovnávacích stránek“),

h) přístup k platebnímu účtu.
1

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze
dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů
s cennými papíry, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze
dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním
trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES,
2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES,
ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/111/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES ze
dne 6. května 2009, kterou se mění směrnice 98/26/ES
o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech
a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry
a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění,
pokud jde o propojené systémy a pohledávky z úvěru.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES
ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním
dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/
/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU
ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/
/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/
/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/
/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro
bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU
ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků
souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu
a přístupu k platebním účtům se základními prvky.

2

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/
/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách
ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001,
v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/
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/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa
v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751
ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za
karetní platební transakce.“.

2. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena g) až k), která znějí:
„g) úhradou převod peněžních prostředků z platebního účtu plátce na platební účet příjemce na
základě platebního příkazu, který dává plátce
přímo svému poskytovateli,
h) trvalým příkazem platební příkaz plátce k provádění převodů peněžních prostředků z platebního účtu plátce v předem určených dnech nebo
v pravidelně se opakujících intervalech,
i) možností přečerpání výslovné ujednání smluvních stran o zpřístupnění peněžních prostředků,
které přesahují aktuální zůstatek na platebním
účtu spotřebitele,
j) překročením faktické zpřístupnění více peněžních prostředků, než je zůstatek na platebním
účtu nebo než je smluvená možnost přečerpání,
k) službou spojenou s platebním účtem platební
nebo jiná služba poskytnutá v souvislosti s otevřením nebo vedením platebního účtu, včetně
překročení, možnosti přečerpání, vydávání nástrojů uvedených v § 3 odst. 3 písm. c) bodech 1
až 3 a platebních transakcí prováděných těmito
nástroji.“.
3. V § 2 odst. 2 písm. e) bodu 4 se slovo
„úhradě“ nahrazuje slovem „uhrazení“.
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žádal o udělení mezinárodní ochrany anebo
kterému byl udělen azyl nebo doplňková
ochrana podle zákona upravujícího azyl,
4. cizinec pobývající na území České republiky
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
5. osoba pobývající na území České republiky
podle zákona upravujícího pobyt ozbrojených sil jiných států na území České republiky,
6. osoba požívající na území České republiky
výsad a imunit podle mezinárodního práva,
7. osoba, která oprávněně pobývá na území jiného členského státu.“.
6. V § 75 odst. 4 větě druhé se za slovo
„změně“ vkládají slova „závazku ze“.
7. V § 84 písm. a), § 94 odst. 1 větě první
a druhé, § 94 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 94
odst. 3 písm. a) až d) a § 94 odst. 4 se za slovo
„změnu“ vkládají slova „závazku z“.
8. V § 84 písm. c), § 94 odst. 3 písm. d), § 94
odst. 4 a § 95 odst. 1 větě první se slova „rámcovou
smlouvu“ nahrazují slovy „závazek z rámcové
smlouvy“.
9. V části čtvrté hlavě I dílu 2 se za § 91 vkládá
nový § 91a, který včetně nadpisu zní:
„§ 91a
Informace o trvalých příkazech a inkasech

Dosavadní písmena d) až k) se označují jako písmena c) až j).

Poskytovatel poskytne uživateli na jeho žádost
informace o jeho stávajících trvalých příkazech a souhlasech k inkasu, které uživatel sdělil při jejich udělení.“.

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

10. V části čtvrté hlavě I nadpisu dílu 3 se za
slovo „výpověď“ vkládají slova „závazku z“.

„k) osobou oprávněně pobývající v členském státě

11. V nadpisu § 94 se za slovo „Změna“ vkládají slova „závazku z“.

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

1. občan členského státu, jakož i jeho rodinný
příslušník podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky,
2. cizinec pobývající na území České republiky
přechodně nebo trvale podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky,
3. cizinec, který na území České republiky po-

12. V § 94 odst. 1 větě první se za slovo
„změna“ vkládají slova „závazku z“.
13. V § 94 odst. 2 větě první se za slova
„o změnu“ vkládají slova „závazku z“.
14. V nadpisu nad § 95 se za slovo „Výpověď“
vkládají slova „závazku z“.
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15. V § 95 odst. 1 větě první se za slovo „byla“
vkládají slova „rámcová smlouva“.
16. V § 95 odst. 1 větě druhé se slova „rámcová
smlouva“ nahrazují slovy „závazek z rámcové
smlouvy“.
17. V § 95 odst. 2 větě první se za slovo „výpověď“ vkládají slova „závazku z“ a slova „rámcová
smlouva trvala“ se nahrazují slovy „závazek z rámcové smlouvy trval“.
18. V § 96 odst. 1 větě první se slova „rámcovou smlouvu uzavřenou“ nahrazují slovy „závazek
z rámcové smlouvy uzavřené“.
19. V § 97 se za slovo „výpovědi“ a za slovo
„zániku“ vkládají slova „závazku z“.
20. V § 100 odst. 1 úvodní části ustanovení se
za slovo „prostředek“ vkládá slovo „pouze“.
21. Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá,
která včetně nadpisu zní:

Částka 183

se vztahuje jednotné označení, jejich jednotné označení a charakteristiku stanoví prováděcí právní předpis tak, aby se jednotné označení vztahovalo na 10 až
20 služeb spojených s platebním účtem, které jsou
zpoplatněny alespoň jedním poskytovatelem a které
jsou v České republice spotřebiteli nejvíce využívány
nebo jsou pro spotřebitele spojeny s nejvyššími náklady.
§ 124e
Společná nabídka služeb a zboží
Nabízí-li poskytovatel spolu s vedením platebního účtu zboží nebo službu, která není službou
spojenou s platebním účtem, informuje uživatele
s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy
o platebním účtu, zda lze uzavřít smlouvu o platebním účtu i bez nákupu tohoto zboží nebo čerpání
této služby a o úplatě za jednotlivé zboží a služby.
§ 124f
Předsmluvní informace o úplatě

„Č Á S T P Á T Á
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH
PLATEBNÍCH ÚČTECH
HLAVA I
POROVNATELNOST SLUŽEB SPOJENÝCH
S PLATEBNÍM ÚČTEM
§ 124d
Jednotné označení
(1) Poskytovatel ve smlouvě o platebním účtu,
je-li uzavřena v písemné formě, v informacích poskytovaných před uzavřením smlouvy o platebních
službách a v písemných obchodních a reklamních
informačních sděleních určených spotřebitelům použije k pojmenování služeb spojených s platebním
účtem jednotné označení.
(2) Poskytovatel může k pojmenování služeb
spojených s platebním účtem použít jiné označení
pouze tehdy, uvede-li zřetelně i jejich jednotné označení. V předsmluvních informacích o úplatě a v přehledu o úplatě za poskytnuté služby může poskytovatel uvést jiné označení pouze jako doplnění jednotného označení.
(3) Služby spojené s platebním účtem, na které

(1) Poskytovatel poskytne uživateli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy o platebním účtu předsmluvní informace o úplatě za služby
spojené s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení. Ustanovení § 80 odst. 3 se použije
obdobně.
(2) Předsmluvní informace o úplatě musí být
určité, srozumitelné, přehledné a vyjádřené v úředním jazyce státu, v němž je platební služba nabízena,
a v měně, ve které je platební účet veden. Strany si
mohou dohodnout poskytnutí těchto informací v jiném jazyce nebo jiné měně.
(3) Poskytovatel poskytne předsmluvní informace o úplatě v samostatném dokumentu, jehož podobu stanoví přímo použitelný předpis Evropské
unie, kterým se provádí čl. 4 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/92/EU.
(4) Předsmluvní informace o úplatě musí být
čitelné bez zvláštních obtíží, a to i při jejich reprodukci v černobílé podobě, a musí obsahovat informaci, že nepředstavují úplné znění smlouvy o platebních službách ani informací poskytovaných před
uzavřením smlouvy o platebních službách. Jsou-li
služby spojené s platebním účtem poskytovány jako
soubor služeb za souhrnnou úplatu, obsahují předsmluvní informace o úplatě informaci o této sou-
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hrnné úplatě, výčet takto poskytovaných služeb a informace o úplatě za služby poskytnuté nad rámec
tohoto souboru služeb.
(5) Poskytovatel bezplatně zpřístupní předsmluvní informace o úplatě na svých internetových
stránkách a ve svých obchodních prostorách.
(6) Poskytovatel bezplatně poskytne předsmluvní informace o úplatě tomu, kdo o ně požádá.
§ 124g
Seznam označení
(1) Poskytovatel bezplatně zpřístupní na svých
internetových stránkách a ve svých obchodních prostorách seznam jednotných označení služeb spojených s platebním účtem, na které se povinnost jednotného označení vztahuje, včetně charakteristiky
těchto služeb.

f) úrokovou sazbu, jíž jsou úročeny peněžní prostředky na platebním účtu, a
g) celkovou částku úroků připsaných k zůstatku
peněžních prostředků na platebním účtu,
h) údaje o smluvní pokutě a úrocích z prodlení
požadovaných poskytovatelem.
(3) Přehled o úplatě za poskytnuté služby musí
být určitý, srozumitelný, přehledný a vyjádřený
v úředním jazyce státu, v němž je platební služba
nabízena, a v měně, ve které je platební účet veden.
Strany si mohou dohodnout poskytování tohoto
přehledu v jiném jazyce nebo jiné měně.
(4) Poskytovatel poskytne přehled o úplatě za
poskytnuté služby v dokumentu, jehož podobu stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se provádí čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU.

(2) Vedle jednotných označení může seznam
obsahovat i označení a charakteristiky dalších služeb
spojených s platebním účtem, na které se povinnost
jednotného označení nevztahuje.
(3) Informace obsažené v seznamu označení
musí být určité a srozumitelné.
(4) Poskytovatel bezplatně poskytne seznam
označení tomu, kdo o něj požádá.
§ 124h
Přehled o úplatě za poskytnuté služby
(1) Poskytovatel bezplatně poskytne uživateli
vždy do konce února přehled o úplatě za poskytnuté
služby spojené s platebním účtem za předchozí kalendářní rok. Na žádost uživatele poskytovatel bezplatně poskytne tento přehled v listinné podobě.
(2) Přehled o úplatě za poskytnuté služby obsahuje alespoň
a) jednotkovou úplatu za poskytnutou službu
a počet poskytnutí dané služby,
b) celkovou úplatu za jednotlivé služby,
c) celkovou úplatu za všechny služby,
d) úrokovou sazbu spotřebitelského úvěru poskytnutého ve formě možnosti přečerpání,
e) celkovou částku úroků zaplacenou uživatelem
za úvěr poskytnutý ve formě možnosti přečerpání,
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§ 124i
Srovnávací stránky
(1) Provozovatel srovnávacích stránek zajistí,
aby
a) se poskytovatelům dostalo rovného zacházení
při uveřejnění výsledků srovnání,
b) tyto srovnávací stránky umožňovaly bezplatné
srovnání všech služeb spojených s platebním
účtem, na které se vztahuje povinnost jednotného označení,
c) tyto srovnávací stránky obsahovaly údaje o jeho
osobě,
d) tyto srovnávací stránky obsahovaly údaj o tom,
že jejich provozování a obsah podléhá dohledu,
e) informace uvedené na těchto srovnávacích
stránkách byly pravdivé, určité, srozumitelné
a aktualizované alespoň vždy ke konci kalendářního čtvrtletí,
f) pojmenování služeb spojených s platebním
účtem na těchto srovnávacích stránkách odpovídalo jednotnému označení stanovenému prováděcím právním předpisem podle § 124d
odst. 3,
g) srovnání bylo provedeno na základě jasných
a objektivních kritérií, která předem na těchto
srovnávacích stránkách uveřejní,
h) tyto srovnávací stránky obsahovaly informaci
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o datu poslední aktualizace uveřejněných informací,

b) určit, které činnosti podle § 124k odst. 1 má
dosavadní poskytovatel provést,

i) výsledky srovnání úplat obsahovaly informace
o úplné nabídce služeb spojených s platebním
účtem na trhu platebních služeb v České republice, nebo alespoň jeho významné části, a

c) jednotlivě uvést převody peněžních prostředků,
které má nový poskytovatel začít provádět podle § 124l odst. 4, dosavadní poskytovatel přestat provádět podle § 124k odst. 1 písm. b)
a o kterých má dosavadní poskytovatel předat
informace novému poskytovateli podle § 124k
odst. 2, nebo určit, že se tyto činnosti mají týkat
všech těchto převodů,

j) v případě, že výsledky srovnání úplat neobsahují informace o úplné nabídce služeb spojených s platebním účtem na trhu platebních služeb v České republice, byla tato skutečnost uvedena na těchto srovnávacích stránkách před
uvedením výsledků srovnání.
(2) Provozovatel srovnávacích stránek zavede
vhodné postupy k přijímání podnětů týkajících se
nesprávnosti výsledků srovnání.
(3) Před zahájením provozu srovnávacích stránek oznámí provozovatel srovnávacích stránek České obchodní inspekci a České národní bance své
jméno nebo obchodní firmu, den zahájení provozu
a adresu těchto srovnávacích stránek. O úmyslu
ukončit provozování srovnávacích stránek informuje
provozovatel bez zbytečného odkladu Českou obchodní inspekci a Českou národní banku a oznámí
jim den předpokládaného ukončení provozu.
(4) Česká obchodní inspekce a Česká národní
banka uveřejňují údaje, které obdrží podle odstavce 3, na svých internetových stránkách.

HLAVA II
ZMĚNA PLATEBNÍHO ÚČTU
Díl 1
Vnitrostátní změna platebního účtu
§ 124j
Zahájení změny platebního účtu
(1) Poskytovatel, který s uživatelem uzavřel
smlouvu o platebním účtu a kterého uživatel požádal
o změnu platebního účtu (dále jen „nový poskytovatel“), umožní tomuto uživateli prostřednictvím
formuláře
a) určit poskytovatele, který uživateli vede platební účet a má provést činnosti uvedené
v § 124k (dále jen „dosavadní poskytovatel“),

d) určit den, k němuž má dosavadní poskytovatel
provést činnosti podle § 124k odst. 1,
e) určit, zda si přeje obdržet informace podle
§ 124k odst. 3,
f) určit, zda má nový poskytovatel informovat
plátce nebo příjemce o změně platebního účtu
podle § 124l odst. 1, a uvést příslušné kontaktní
údaje,
g) určit den, od něhož má nový poskytovatel začít
provádět převody peněžních prostředků podle
§ 124l odst. 4,
h) určit, zda vypovídá závazek ze smlouvy o platebním účtu, kterou uzavřel s dosavadním poskytovatelem,
i) určit, zda má dosavadní poskytovatel předat novému poskytovateli informace o pravidelně se
opakujících příchozích převodech a odchozích
inkasech podle § 124k odst. 2.
(2) Formulář podle odstavce 1 musí být sepsán
v úředním jazyce státu, v němž je platební služba
nabízena, nebo v jazyce, na kterém se strany dohodnou.
(3) Nový poskytovatel poskytne uživateli na
jeho žádost kopii vyplněného formuláře podle odstavce 1.
(4) Nový poskytovatel požádá jménem uživatele do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu uživatel
sdělil údaje podle odstavce 1, dosavadního poskytovatele o provedení činností uvedených v § 124k.
(5) Nový poskytovatel ověří totožnost uživatele před tím, než jeho jménem požádá dosavadního
poskytovatele o provedení činností uvedených
v § 124k; neposkytne-li uživatel na výzvu poskytovatele potřebnou součinnost při ověření své totožnosti, hledí se na něho, jako by o změnu platebního
účtu nepožádal.
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a) přestane provádět převody peněžních prostředků, je-li uživatel příjemcem (dále jen „příchozí převod“),

b) odešle příjemci, který je na základě souhlasu
uživatele oprávněn dát platební příkaz k inkasu,
informaci, odkdy bude možné provádět inkasa
ve vztahu k platebnímu účtu, který vede nový
poskytovatel, a informaci o změně platebního
účtu uživatele spolu s údajem nebo jedinečným
identifikátorem, jehož poskytnutí je podmínkou řádného provedení platebního příkazu ve
vztahu k platebnímu účtu uživatele, který vede
nový poskytovatel,

b) přestane provádět převody peněžních prostředků, ke kterým dal uživatel trvalý příkaz,
a inkasa, je-li uživatel plátcem (dále jen „odchozí inkaso“),

c) vyzve uživatele, aby doplnil údaje potřebné k informování plátce nebo příjemce podle písmene a) nebo b), jestliže údaje, které má nový
poskytovatel k dispozici, nejsou dostatečné.

c) převede zůstatek peněžních prostředků, s nimiž
je uživatel oprávněn nakládat, na platební účet
vedený novým poskytovatelem.

(2) Informuje-li nový poskytovatel plátce nebo
příjemce podle odstavce 1 písm. a) nebo b), poskytne jim kopii plné moci uživatele.

(2) Dosavadní poskytovatel předá v rozsahu,
který určí uživatel, do 5 pracovních dnů ode dne,
kdy ho nový poskytovatel požádal podle § 124j
odst. 4, novému poskytovateli informace o stávajících
trvalých příkazech a souhlasech k inkasu a o pravidelně se opakujících příchozích převodech a odchozích inkasech provedených během 13 měsíců přede
dnem, kdy ho nový poskytovatel požádal podle
§ 124j odst. 4. Dosavadní poskytovatel předá tyto
informace v rozsahu potřebném k řádnému provedení platební transakce.

(3) Nepožádá-li uživatel nového poskytovatele
o informování plátce nebo příjemce podle odstavce 1
písm. a) nebo b), nový poskytovatel poskytne uživateli na jeho žádost vzory informačních sdělení
o změně platebního účtu určené plátci nebo příjemci.
Vzor informačního sdělení obsahuje údaj nebo jedinečný identifikátor, jehož poskytnutí je podmínkou
řádného provedení platebního příkazu ve vztahu
k platebnímu účtu uživatele, a informaci o tom, odkdy bude možné provádět inkasa a převody peněžních prostředků ve vztahu k platebnímu účtu uživatele, který vede nový poskytovatel.

§ 124k
Povinnosti dosavadního poskytovatele
(1) Dosavadní poskytovatel ve vztahu k platebnímu účtu, v rozsahu a ke dni, které určí uživatel,
nejdříve však osmý pracovní den ode dne, kdy ho
nový poskytovatel požádal podle § 124j odst. 4,

(3) Určí-li to uživatel podle § 124j odst. 1
písm. e), poskytne dosavadní poskytovatel informace podle odstavce 2 také jemu.
§ 124l
Povinnosti nového poskytovatele
(1) Nový poskytovatel do 2 pracovních dnů
ode dne, kdy obdržel informace podle § 124k odst. 2
od dosavadního poskytovatele, ve vztahu k platebnímu účtu a v rozsahu, které určí uživatel,
a) odešle plátci, který prováděl ve vztahu k platebnímu účtu uživatele vedeném dosavadním poskytovatelem pravidelně se opakující převody
peněžních prostředků, informaci o změně platebního účtu uživatele spolu s údajem nebo jedinečným identifikátorem, jehož poskytnutí je
podmínkou řádného provedení platebního příkazu ve vztahu k platebnímu účtu uživatele,
který vede nový poskytovatel,

(4) Nový poskytovatel začne provádět převody
peněžních prostředků, ke kterým dal uživatel souhlas trvalým příkazem, a odchozí inkasa ve vztahu
k účtu, v rozsahu a v den, které určí uživatel, nejdříve však třetí pracovní den ode dne, kdy obdržel
informace podle § 124k odst. 2 od dosavadního poskytovatele.
§ 124m
Úplata spojená se změnou platebního účtu
(1) Požaduje-li poskytovatel úplatu za služby
podle § 124j, § 124k odst. 1 nebo § 124l odst. 1
až 3, musí tato úplata být přiměřená a musí odpovídat skutečným nákladům poskytovatele.
(2) Dosavadní poskytovatel nesmí požadovat
úplatu za poskytnutí informací podle § 124k odst. 2
a 3.
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§ 124n
Informace o změně platebního účtu
(1) Poskytovatel bezplatně zpřístupní na svých
internetových stránkách a na trvalém nosiči dat ve
svých obchodních prostorách informace o
a) postupu při zahájení změny platebního účtu podle § 124j a povinnostech dosavadního poskytovatele a nového poskytovatele podle § 124k
a 124l,
b) lhůtách stanovených k provedení jednotlivých
činností při změně platebního účtu,
c) úplatě podle § 124m odst. 1 a
d) způsobu mimosoudního řešení sporů mezi uživatelem a poskytovatelem.
(2) Poskytovatel bezplatně poskytne informace
podle odstavce 1 tomu, kdo o ně požádá.
(3) Poskytovatel oznámí vždy do konce února
České národní bance, kolikrát v předchozím kalendářním roce provedl změnu platebního účtu, a uvede,
kdy vystupoval jako nový poskytovatel a kdy jako
dosavadní poskytovatel. Poskytovatel ve stejné lhůtě
oznámí České národní bance počet žádostí o změnu
platebního účtu podaných v předchozím kalendářním roce, které odmítl provést, a důvody odmítnutí.
§ 124o
Společná ustanovení
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a) poskytne uživateli informace o stávajících trvalých příkazech a souhlasech k inkasu a pravidelně se opakujících příchozích převodech a odchozích inkasech provedených během 13 měsíců přede dnem, kdy ho uživatel požádal o součinnost při změně platebního účtu ve vztahu
k jinému členskému státu,
b) převede zůstatek peněžních prostředků, s nimiž
je uživatel oprávněn nakládat, na platební účet
vedený v jiném členském státě.
(2) Nedohodnou-li se strany jinak, poskytovatel provede činnosti podle odstavce 1 nejdříve šestý
pracovní den ode dne, kdy ho uživatel požádal o součinnost při změně platebního účtu ve vztahu k jinému
členskému státu.

HLAVA III
ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET
§ 124q
Zřízení základního platebního účtu
(1) Poskytovatel bez zbytečného odkladu poté,
kdy jej spotřebitel, který je osobou oprávněně pobývající v členském státě, vyzve k uzavření smlouvy
o základním platebním účtu a osvědčí splnění zákonem stanovených podmínek, nejpozději však
do 10 pracovních dnů,

(1) Poskytovatel není povinen provést změnu
platebního účtu, jestliže platební účet vedený dosavadním poskytovatelem a platební účet vedený novým poskytovatelem jsou vedeny v různé měně.

a) předloží spotřebiteli v podobě návrhu textu
smlouvy návrh smluvních podmínek, které mají
být obsahem smlouvy o základním platebním
účtu vedeném v české měně, nebo

(2) Ustanovení tohoto dílu se nepoužijí na
Českou národní banku.

b) v souladu s odstavcem 3 nebo 5 návrh smluvních podmínek podle písmene a) předložit odmítne.

Díl 2
Součinnost při změně platebního účtu ve vztahu
k jinému členskému státu
§ 124p
Povinnosti poskytovatele
(1) Poskytovatel, který vede uživateli platební
účet a kterého uživatel požádal o součinnost při
změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu, v rozsahu a v den, které určí uživatel,

(2) Předloží-li poskytovatel spotřebiteli návrh
smluvních podmínek, nesmí poskytovatel tento návrh během 5 pracovních dní změnit ani odvolat,
ledaže během této doby vyšly najevo okolnosti uvedené v odstavci 3 nebo 5. Sdělí-li spotřebitel poskytovateli do 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl
návrh smluvních podmínek předložen, že tento návrh přijímá, je poskytovatel povinen bez zbytečného
odkladu uzavřít se spotřebitelem smlouvu o základním platebním účtu na základě předloženého návrhu
smluvních podmínek. Ustanovení § 1787 občanského zákoníku se použije obdobně.
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(3) Poskytovatel může spotřebiteli odmítnout
předložit návrh smluvních podmínek, jestliže
a) spotřebitel je majitelem platebního účtu vedeného v České republice poskytovatelem, který
je bankou nebo zahraniční bankou vykonávající
činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky, a prostřednictvím tohoto platebního účtu je možné čerpat služby uvedené
v § 124s odst. 1; to neplatí, jestliže spotřebitel
doloží, že jej poskytovatel vyrozuměl o zamýšleném zrušení tohoto platebního účtu, nebo
b) v předchozích 12 měsících s tímto spotřebitelem
vypověděl závazek ze smlouvy o základním
platebním účtu nebo od této smlouvy odstoupil
v souladu s § 124v nebo odstoupil pro závažné
porušení smlouvy od jiné smlouvy o platebních
službách uzavřené s tímto spotřebitelem.
(4) Poskytovatel může k doložení skutečnosti,
že spotřebitel není majitelem platebního účtu podle
odstavce 3 písm. a), požadovat čestné prohlášení
spotřebitele.
(5) Poskytovatel spotřebiteli odmítne předložit
návrh smluvních podmínek, jestliže by uzavřením
smlouvy o základním platebním účtu porušil ustanovení zákona upravujícího opatření proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
nebo jiného právního předpisu.
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§ 124s
Poskytované služby
(1) Poskytovatel poskytne majiteli základního
platebního účtu alespoň tyto služby:
a) zřízení a vedení základního platebního účtu,
b) službu umožňující vložení hotovosti na základní platební účet,
c) službu umožňující výběr hotovosti ze základního platebního účtu,
d) úhradu, včetně úhrady, ke které dal uživatel
trvalý příkaz,
e) odchozí inkaso,
f) převod peněžních prostředků, k němuž je dán
platební příkaz prostřednictvím debetní platební karty, a
g) vydání a správu debetní platební karty a možnost ovládat základní platební účet prostřednictvím internetu.
(2) Poskytovatel poskytne služby podle odstavce 1 v rozsahu a způsobem, jakým je poskytuje
uživatelům, kterým vede jiný platební účet než základní platební účet.
§ 124t
Úplata

(6) Odmítne-li poskytovatel předložit návrh
smluvních podmínek nebo tento návrh změní nebo
odvolá, sdělí bez zbytečného odkladu písemně spotřebiteli důvody odmítnutí, změny nebo odvolání
spolu s informací o způsobu mimosoudního řešení
sporů mezi spotřebitelem a poskytovatelem, informací o možnosti podat stížnost orgánu dohledu a informací o případné možnosti podat stížnost přímo
poskytovateli. Poskytovatel nesdělí spotřebiteli důvody odmítnutí, změny nebo odvolání, jestliže by
sdělením důvodů porušil ustanovení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo jiného právního
předpisu.

Za služby uvedené v § 124s odst. 1 může poskytovatel požadovat nejvýše úplatu odpovídající
obvyklé ceně podle zákona o cenách.

§ 124r

(1) Poskytovatel může vypovědět závazek ze
smlouvy o základním platebním účtu pouze tehdy,
jestliže majitel základního platebního účtu

Vázaná nabídka
Poskytovatel nesmí vázat uzavření smlouvy
o základním platebním účtu úplatným čerpáním
služby, která není uvedena v § 124s odst. 1.

§ 124u
Smluvní pokuta
K ujednání o smluvní pokutě pro porušení povinností ze smlouvy o základním platebním účtu,
s výjimkou smluvní pokuty sjednané v souvislosti
s překročením a možností přečerpání, se nepřihlíží.
§ 124v
Zrušení základního platebního účtu

a) neprovede prostřednictvím tohoto platebního
účtu žádnou platební transakci po dobu delší
než 24 měsíců,
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b) není osobou oprávněně pobývající v členském
státě,
c) je majitelem jiného platebního účtu vedeného
v České republice bankou nebo zahraniční bankou vykonávající činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky, jehož prostřednictvím je možné čerpat služby uvedené
v § 124s odst. 1, nebo
d) odmítne návrh na změnu závazku ze smlouvy
o základním platebním účtu.
(2) Poskytovatel může vypovědět závazek ze
smlouvy o základním platebním účtu také tehdy,
přestane-li splňovat podmínky podle § 124x.
(3) Poskytovatel může odstoupit od smlouvy
o základním platebním účtu pouze tehdy, jestliže
majitel základního platebního účtu
a) použije základní platební účet v rozporu se zákonem upravujícím opatření proti legalizaci výnosů trestné činnosti a financování terorismu
nebo v rozporu s jiným právním předpisem,
b) dosáhne založení základního platebního účtu
úmyslným poskytnutím nepravdivých nebo
hrubě zkreslených údajů, nebo
c) poruší podstatným způsobem smlouvu o základním platebním účtu.
(4) Poskytovatel může od smlouvy o základním
platebním účtu odstoupit také tehdy, jestliže by
trvání závazku ze smlouvy o základním platebním
účtu bylo v rozporu s jiným právním předpisem.
(5) Závazek ze smlouvy o základním platebním
účtu lze vypovědět z důvodu podle odstavce 1 nebo
od smlouvy o základním platebním účtu odstoupit
z důvodu podle odstavce 3 písm. b) a c) nejdéle
do 3 měsíců ode dne, kdy se o něm poskytovatel
dozvěděl.
(6) Poskytovatel společně s výpovědí závazku
ze smlouvy o základním platebním účtu nebo s oznámením o odstoupení od smlouvy o základním platebním účtu sdělí písemně majiteli základního platebního účtu důvod výpovědi nebo odstoupení spolu
s informací o způsobu mimosoudního řešení sporů
mezi majitelem základního platebního účtu a jeho
poskytovatelem, informací o možnosti majitele
podat stížnost orgánu dohledu a informací o případné možnosti podat stížnost přímo poskytovateli.
Poskytovatel nesdělí majiteli základního platebního
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účtu důvod výpovědi nebo odstoupení, jestliže by
sdělením důvodu porušil jiný právní předpis.
§ 124w
Informace o základním platebním účtu
(1) Poskytovatel bezplatně zpřístupní na svých
internetových stránkách a ve svých obchodních prostorách informace o
a) postupu při zřízení základního platebního účtu,
b) možnosti uzavřít smlouvu o základním platebním účtu bez úplatného čerpání dodatečných
služeb v souladu s § 124r,
c) základním platebním účtu, který nabízí,
d) úplatě podle § 124t a
e) způsobu mimosoudního řešení sporů mezi majitelem základního platebního účtu a jeho poskytovatelem.
(2) Poskytovatel bezplatně poskytne informace
podle odstavce 1 tomu, kdo o ně požádá.
(3) Poskytovatel oznámí vždy do konce února
České národní bance počet smluv o základním platebním účtu uzavřených v předchozím kalendářním
roce. Poskytovatel ve stejné lhůtě oznámí České národní bance, kolikrát za předchozí kalendářní rok
odmítl předložit nebo odvolal návrh smluvních podmínek v souladu s § 124q odst. 2, 3 nebo 5 a důvody
těchto odmítnutí nebo odvolání.
§ 124x
Společné ustanovení
Ustanovení této hlavy se použijí na poskytovatele, který je bankou nebo zahraniční bankou vykonávající činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky a vede platební účty spotřebitelům.
HLAVA IV
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 124y
Má-li poskytovatel vůči uživateli po zániku závazku ze smlouvy o platebním účtu pohledávku, informuje bez zbytečného odkladu po zániku závazku
ze smlouvy o platebním účtu o této skutečnosti uživatele.
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§ 124z
Poskytovatel nesmí při uzavírání smlouvy o platebním účtu diskriminovat uživatele, který je osobou
oprávněně pobývající v členském státě, a to ani z důvodu jeho státního občanství nebo místa pobytu.
§ 124za
Ustanovení této části se použijí na platební účet,
jehož majitelem je spotřebitel a ze kterého lze alespoň vybrat hotovost, převést peněžní prostředky,
včetně provedení úhrady, ve prospěch třetích osob,
a na který lze připsat peněžní prostředky, včetně
připsání částky příchozího převodu, od třetích
osob.“.
Dosavadní části pátá až sedmá se označují jako části šestá až osmá.
22. V § 130 odst. 1 písm. a) se za číslo „88,“
vkládá číslo „91a,“, slovo „nebo“ se nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova
„ , § 124e, 124f, 124g, 124h, 124n, § 124q odst. 6,
§ 124v odst. 6, § 124w nebo 124y“.
23. V § 130 odst. 1 písm. b) se za slovo
„změny“ vkládají slova „závazku z“.
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kladním platebním účtu úplatným čerpáním
služby, která není uvedena v § 124s odst. 1,
n) neposkytuje majiteli základního platebního účtu
služby podle § 124s odst. 1 nebo 2,
o) požaduje úplatu za služby poskytované v rámci
základního platebního účtu v rozporu s § 124t,
p) požaduje smluvní pokutu v rozporu s § 124u,
nebo
q) v rozporu s § 124z diskriminuje uživatele při
uzavírání smlouvy o platebním účtu.“.
27. V § 130 odst. 6 písm. a) se za slovo „a),“
doplňují slova „h) nebo k),“.
28. V § 130 odst. 6 písm. b) se slova „nebo c)“
nahrazují slovy „ , c), i), j), l), m), n), o), p) nebo q)“.
29. V § 132 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Provozovatel srovnávacích stránek se dopustí správního deliktu tím, že
a) nezajistí splnění požadavků kladených na srovnávací stránky podle § 124i odst. 1,
b) nezavede postupy k přijímání podnětů podle
§ 124i odst. 2, nebo
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 124i
odst. 3.“.

24. V § 130 odst. 1 písm. c) se slova „rámcové
smlouvy uzavřené“ nahrazují slovy „závazky z rámcových smluv uzavřených“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

25. V § 130 odst. 1 písm. f) se slovo „nebo“
zrušuje.

30. V § 132 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

26. V § 130 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až q), která
znějí:
„h) nepoužívá jednotné označení podle § 124d
odst. 1,
i) porušuje povinnosti týkající se změny platebního účtu podle § 124j, 124k nebo 124l,
j) požaduje úplatu za změnu platebního účtu
v rozporu s § 124m,
k) neposkytuje součinnost při změně platebního
účtu podle § 124p,
l) porušuje povinnost předložit spotřebiteli návrh
smluvních podmínek nebo uzavřít se spotřebitelem smlouvu o základním platebním účtu podle § 124q odst. 1 nebo 2,
m) v rozporu s § 124r váže uzavření smlouvy o zá-

„d) do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3.“.
31. V § 133a odst. 1 písm. b) až j), § 133a
odst. 2 písm. a) a b) a v § 133a odst. 3 písm. a) a b)
se slovo „ES“ nahrazuje slovem „EU“.
32. V § 133a odst. 2 písm. a) a b) a v § 133a
odst. 3 písm. a) a b) se slovo „článkem“ nahrazuje
slovem „čl.“.
33. Za § 133a se vkládá nový § 133b, který zní:
„§ 133b
(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu
tím, že
a) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 8 odst. 2 věty druhé,
čl. 8 odst. 6 věty první, čl. 9, čl. 10 odst. 1 nebo
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5, čl. 11 nebo čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2015/751, nebo

d) Česká národní banka, jde-li o ostatní správní
delikty.“.

b) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 odst. 1 nebo čl. 4
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/751.

36. V § 135 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(2) Provozovatel schématu platebních karet se
sídlem v České republice se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 6, čl. 7 odst. 1, 3, 4
nebo 5, čl. 8 odst. 1, 3, 4 nebo 5, čl. 8 odst. 6 věty
první, čl. 10 odst. 1 nebo čl. 11 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2015/751.

„(5) Na řízení o správním deliktu vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a na jeho postup při výkonu dozoru se zákon o ochraně hospodářské soutěže použije přiměřeně.“.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.
37. V § 135 se doplňují odstavce 9 až 11, které
znějí:

(3) Zpracovatel se sídlem v České republice se
dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou
z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle
čl. 7 odst. 1 nebo 5 nebo čl. 8 odst. 6 věty první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/
/751.

„(9) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o udělené
pokutě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Příjemce se dopustí správního deliktu tím,
že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 8 odst. 6 věty druhé nebo
čl. 10 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2015/751.

a) bylo vůči dotčené fyzické osobě na základě
předchozího posouzení shledáno jako zjevně
nepřiměřené,

(5) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 nebo 3,
c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b).“.
34. V § 135 odst. 3 se slova „Česká národní
banka o něm nezahájila“ nahrazují slovy „o něm
správní orgán nezahájil“ a slovo „dozvěděla“ se nahrazuje slovem „dozvěděl“.
35. V § 135 odstavec 4 zní:
„(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává
a) Česká obchodní inspekce, jde-li o správní delikty podle § 132 odst. 3, s výjimkou správních
deliktů spáchaných osobami uvedenými v § 5
při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají na základě povolení, licence nebo registrace
České národní banky, a správní delikty podle
§ 133b odst. 4,
b) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jde-li
o správní delikty podle § 133b odst. 2 a 3,
c) Ministerstvo financí, jde-li o správní delikt podle § 130 odst. 1 písm. o),

(10) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí
podle odstavce 9 bez uvedení identifikačních údajů
o pokutované osobě, pokud by uveřejnění

b) ohrozilo stabilitu finančního trhu,
c) ohrozilo probíhající trestní řízení, nebo
d) způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou škodu.
(11) Rozhodnutí podle odstavce 9 nebo 10
musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní
údaje dotčené fyzické osoby se uveřejní jen na dobu
nezbytně nutnou v souladu se zákonem upravujícím
ochranu osobních údajů.“.
38. V nadpisu části sedmé se doplňují slova
„A KONTROLA“.
39. V § 135a odst. 1 písm. c) se za slovo „zákonem“ vkládají slova „ , s výjimkou povinnosti stanovené v § 124t,“.
40. V § 135a odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím mezibankovní poplatky za karetní platební transakce2)“.
41. V § 135a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Ministerstvo financí vykonává kontrolu
dodržování povinnosti poskytovatele stanovené
v § 124t postupem podle zákona o cenách.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
42. V § 135a odst. 5 se slova „podle nařízení
o přeshraničních platbách a“ zrušují.
43. V § 135a se doplňuje odstavec 6, který zní:
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„(6) Příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího mezibankovní poplatky za karetní platební transakce je
pro účel zajištění dodržování povinností poskytovatele Česká národní banka, pro účel zajištění dodržování povinností příjemce Česká obchodní inspekce
a pro účel zajištění dodržování povinností provozovatele schématu platebních karet a zpracovatele, kteří
mají sídlo v České republice, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.“.
44. V § 135b se doplňují odstavce 4 až 6, které
znějí:
„(4) Poskytne-li orgán dohledu jiného členského státu České národní bance informaci za podmínky, že informace nesmí být dále poskytnuta bez
jeho předchozího souhlasu, může Česká národní
banka tuto informaci předat jinému příslušnému
orgánu výhradně pro účely, k nimž byla informace
poskytnuta. Jiným orgánům nebo osobám předá
Česká národní banka poskytnutou informaci pouze
s výslovným souhlasem orgánu dohledu, který informaci poskytl, a výhradně za účelem stanoveným
tímto orgánem.
(5) Česká národní banka může odmítnout žádost o spolupráci nebo předání informací, pokud
a) by takové poskytnutí mohlo nepříznivě ovlivnit
suverenitu nebo bezpečnost České republiky
nebo veřejný pořádek v České republice, nebo
b) se žádost týká téže věci a téže osoby, ohledně
nichž bylo v České republice zahájeno soudní
řízení nebo o nichž bylo pravomocně rozhodnuto rozsudkem.
(6) Při odmítnutí žádosti podle odstavce 5 informuje Česká národní banka žádající orgán o důvodech odmítnutí.“.
45. Za § 139 se vkládá nový § 140, který zní:
„§ 140
Poskytovatel je povinen uzavřít s příjemcem, se
kterým uzavřel smlouvu o platebních službách spočívajících ve vydávání a správě zařízení k přijímání
platebních prostředků, smlouvu o rozhodci pro řešení sporů vyplývajících z porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího mezibankovní poplatky za karetní platební transakce, pokud
o to příjemce požádá. Na právo domáhat se uzavření
rozhodčí smlouvy musí být příjemce ve smlouvě
o platebních službách upozorněn.“.
46. V § 142 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na
konci textu se doplňují slova „a § 124d odst. 3“.
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Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení § 124d a 124f až 124i zákona
č. 284/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se poprvé použijí 9 měsíců
ode dne nabytí účinnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí čl. 3 odst. 4
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/
/EU.
2. Poskytovatel poskytne poprvé uživateli informace podle § 124h zákona č. 284/2009 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za období ode dne nabytí účinnosti prováděcího právního předpisu podle § 124d odst. 3 zákona
č. 284/2009 Sb., ve znění tohoto zákona, do konce
kalendářního roku, v němž tento prováděcí právní
předpis nabude účinnosti.
3. Provozovatel srovnávacích stránek, který začal provozovat srovnávací stránky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, splní oznamovací povinnost podle § 124i odst. 3 zákona č. 284/2009 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, do 10 měsíců ode dne nabytí účinnosti
přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým
se provádí čl. 3 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU.
4. Česká národní banka vydá vyhlášku podle
§ 124d odst. 3 zákona č. 284/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí
čl. 3 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. III
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona
č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona
č. 189/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona
č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona
č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona
č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona
č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 490/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona
č. 155/2010 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona
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č. 308/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 378/2015 Sb. a zákona
č. 258/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 se na konci úvodní části ustanovení doplňuje slovo „ , zda“.
2. V § 2 odst. 2 písm. a) se slova „dodržování
podmínek stanovených“ nahrazují slovy „jsou dodržovány podmínky stanovené“.
3. V § 2 odst. 2 písm. b) a d) až f) se slovo
„zda“ zrušuje.

„i) osobou, která vede jiný než platební účet, při
vedení tohoto účtu,
j) příjemcem jednorázového vkladu při přijímání
nebo vracení tohoto vkladu.“.
3. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:
„i) osoba, která vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu,
j) příjemce jednorázového vkladu při přijímání
nebo vracení tohoto vkladu.“.

4. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „dodržování
ostatních podmínek stanovených“ nahrazují slovy
„jsou dodržovány ostatní podmínky stanovené“.
5. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:
„g) příjemce dodržuje povinnosti stanovené přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím mezibankovní poplatky za karetní platební transakce8).
8

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751
ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za
karetní platební transakce.“.

ČÁST TŘETÍ
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ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o cenách
Čl. V
V § 14 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znění zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 403/2009
Sb. a zákona č. 353/2014 Sb., se na konci odstavce 2
tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d),
které zní:
„d) ve zjišťování, zda poskytovatel platebních služeb neporušuje ustanovení zákona upravujícího
platební styk týkající se výše úplaty za služby
poskytované v rámci základního platebního
účtu13).“.
Poznámka pod čarou č. 13 zní:

Změna zákona o finančním arbitrovi
Čl. IV
Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve
znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákona č. 278/2013 Sb., zákona
č. 336/2014 Sb. a zákona č. 378/2015 Sb., se mění
takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. a) se za slovo „při“ vkládají slova „nabízení a“.
2. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„13) § 124t zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve
znění zákona č. 452/2016 Sb.“.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
třetího kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení,
s výjimkou ustanovení čl. I bodů 33 až 36, 40, 42
a 43 a čl. III, která nabývají účinnosti patnáctým
dnem po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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453
ZÁKON
ze dne 1. prosince 2016,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Změna zákona o spotřebních daních
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve
znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004
Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004
Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005
Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005
Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona
č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona
č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/
/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 315/
/2015 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 188/
/2016 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:
1. § 57 včetně nadpisu zní:
„§ 57
Vracení daně z minerálních olejů osobám
užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu
(1) Nárok na vrácení daně vzniká osobě podnikající podle zákona upravujícího zemědělství, která
provozuje zemědělskou prvovýrobu. Podmínkou
nároku na vrácení daně je, že tato osoba nakoupila
minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45
odst. 2 písm. c) a j) za cenu obsahující daň nebo tyto
oleje vyrobila a tyto nakoupené nebo vyrobené minerální oleje prokazatelně použila pro zemědělskou
prvovýrobu. Nárok na vrácení daně vzniká dnem

spotřeby těchto minerálních olejů pro stanovený
účel.
(2) Nárok na vrácení daně podle odstavce 1 se
nevztahuje na toho, komu byla vrácena daň z uvedených minerálních olejů podle § 15 nebo 15a. Nárok
na vrácení daně rovněž nevzniká osobě, která je ke
dni podání daňového přiznání v likvidaci, úpadku
nebo která je povinna navrátit veřejnou podporu
v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž
byla podpora poskytnutá této osobě prohlášena za
protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.
(3) Zemědělskou prvovýrobou se pro účely
spotřebních daní rozumí
a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub,
okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo propachtovaných, případně na pozemcích obhospodařovaných z jiného právního důvodu,
b) chov skotu, koní, prasat, drůbeže, ovcí nebo
koz za účelem získávání, zpracování nebo výroby živočišných produktů nebo produkce
těchto chovných nebo plemenných zvířat evidovaných podle plemenářského zákona.
(4) Osoba, které vznikl nárok na vrácení daně
podle odstavce 1, má pro tento účel postavení daňového subjektu bez povinnosti se registrovat.
(5) Daň, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů
a) spotřebovaných při činnostech uvedených v odstavci 3 písm. a), se vrací ve výši 4 380Kč/1 000 l
nakoupených minerálních olejů uvedených
v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2
písm. c) nebo j); výše pevné částky vracené daně
je vypočtena z výše daně, která byla zahrnuta
do ceny těchto minerálních olejů, snížené o výši
daně odpovídající podílu biopaliva ve směsi,
b) spotřebovaných při činnostech uvedených v odstavci 3 písm. b), se vrací ve výši
1. 9 500 Kč/1 000 l nakoupených minerálních
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olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo
v § 45 odst. 2 písm. j); výše pevné částky vracené daně je vypočtena z výše daně, která
byla zahrnuta do ceny těchto minerálních
olejů, snížené o výši daně odpovídající podílu biopaliva ve směsi,
2. 7 000 Kč/1 000 l nakoupených minerálních
olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c); výše
pevné částky vracené daně je vypočtena
z výše daně, která byla zahrnuta do ceny
těchto minerálních olejů, snížené o výši daně
odpovídající podílu biopaliva ve směsi.
(6) Nárok na vrácení daně se prokazuje
a) dokladem o prodeji minerálních olejů uvedených v odstavci 1 a
b) evidencí o skutečné spotřebě minerálních olejů
uvedených v odstavci 1.
(7) Nárok na vrácení daně se v případě, kdy
osoba uvedená v odstavci 1 spotřebované minerální
oleje uvedené v odstavci 1 sama vyrobila, prokazuje
interním dokladem namísto dokladu o prodeji minerálních olejů uvedených v odstavci 1.
(8) Na dokladu o prodeji minerálních olejů
uvedených v odstavci 1, který je prodávající povinen
při prodeji bezodkladně vydat, musí být uvedeny
tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové
identifikační číslo prodávajícího,
b) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo
pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození kupujícího,
c) množství minerálních olejů uvedených v odstavci 1 v jednotkách podle § 47 odst. 1, jejich
obchodní označení a kód nomenklatury,
d) sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů uvedených v odstavci 1 do volného daňového oběhu,
e) výše spotřební daně celkem,
f) datum vystavení dokladu o prodeji,
g) číslo dokladu o prodeji.
(9) Na interním dokladu podle odstavce 7 musí
být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo
pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum
narození výrobce,
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b) množství minerálních olejů uvedených v odstavci 1 v jednotkách podle § 47 odst. 1, obchodní označení a kód nomenklatury,
c) sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů uvedených v odstavci 1 do volného daňového oběhu,
d) výše spotřební daně celkem,
e) datum vystavení interního dokladu,
f) číslo interního dokladu.
(10) Obchodní označení podle odstavce 8
písm. c) nebo podle odstavce 9 písm. b) musí být
uvedeno dostatečně přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti minerálního oleje uvedeného
v odstavci 1 tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena.
(11) Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl,
nejpozději však do 2 měsíců ode dne, kdy mohl být
nárok uplatněn poprvé. Fyzická osoba může nárok
na vrácení daně uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode
dne, kdy mohla nárok uplatnit poprvé. Jestliže v této
lhůtě nebyl nárok na vrácení daně uplatněn, nárok na
vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani
nelze povolit navrácení v předešlý stav. Vznikne-li
vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode
dne následujícího po jeho vzniku.
(12) Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze podat nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být
naposledy uplatněn. Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání předloženo, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani
nelze povolit navrácení v předešlý stav.
(13) Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, kterým se uplatňuje nárok na vrácení daně,
podávají právnické osoby elektronicky ve formátu
a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(14) Prováděcí právní předpis stanoví způsob
výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů
uvedených v odstavci 1, spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, způsob a podmínky vedení dokladů
a evidence podle odstavců 6 až 9.“.
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2. § 57 včetně nadpisu zní:
„§ 57
Vracení daně z minerálních olejů osobám
užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu
a pro provádění hospodaření v lese
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(5) Daň, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů
a) spotřebovaných při činnostech uvedených v odstavci 3 písm. a), se vrací ve výši 4 380 Kč/
/1 000 l nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2
písm. c) nebo j),

(1) Nárok na vrácení daně vzniká osobě podnikající podle zákona upravujícího zemědělství, která
provozuje zemědělskou prvovýrobu, nebo osobě,
která provádí hospodaření v lese podle lesního zákona. Podmínkou nároku na vrácení daně je, že tato
osoba nakoupila minerální oleje uvedené v § 45
odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. c) a j) za cenu
obsahující daň nebo tyto oleje vyrobila a tyto nakoupené nebo vyrobené minerální oleje prokazatelně
použila pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese. Nárok na vrácení daně
vzniká dnem spotřeby těchto minerálních olejů pro
stanovený účel.

b) spotřebovaných při činnostech uvedených v odstavci 3 písm. b), se vrací ve výši

(2) Nárok na vrácení daně podle odstavce 1 se
nevztahuje na toho, komu byla vrácena daň z uvedených minerálních olejů podle § 15 nebo 15a. Nárok
na vrácení daně rovněž nevzniká osobě, která je ke
dni podání daňového přiznání v likvidaci, úpadku
nebo která je povinna navrátit veřejnou podporu
v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž
byla podpora poskytnutá této osobě prohlášena za
protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.

d) spotřebovaných při provádění hospodaření
v lese, se vrací ve výši 4 380 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45
odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. c)
nebo j).

(3) Zemědělskou prvovýrobou se pro účely
spotřebních daní rozumí
a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub,
okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo propachtovaných, případně na pozemcích obhospodařovaných z jiného právního důvodu,
b) chov skotu, koní, prasat, drůbeže, ovcí nebo
koz za účelem získávání, zpracování nebo výroby živočišných produktů nebo produkce
těchto chovných nebo plemenných zvířat evidovaných podle plemenářského zákona,
c) rybníkářství podle zákona upravujícího rybářství.
(4) Osoba, které vznikl nárok na vrácení daně
podle odstavce 1, má pro tento účel postavení daňového subjektu bez povinnosti se registrovat.

1. 9 500 Kč/1 000 l nakoupených minerálních
olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo
v § 45 odst. 2 písm. j),
2. 7 000 Kč/1 000 l nakoupených minerálních
olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c),
c) spotřebovaných při činnostech uvedených v odstavci 3 písm. c), se vrací ve výši 4 380 Kč/1 000 l
nakoupených minerálních olejů uvedených
v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2
písm. c) nebo j),

(6) Daň, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů
a) uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45
odst. 2 písm. j) spotřebovaných při činnostech
uvedených v odstavci 3 písm. a) nebo b), se vrací osobě s intenzitou chovu hospodářských zvířat
1. do 0,2 ve výši 4 380 Kč/1 000 l nakoupených
minerálních olejů,
2. nad 0,2 do 0,4 ve výši 6 940 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů,
3. nad 0,4 ve výši 9 500 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů,
b) uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) spotřebovaných při činnostech uvedených v odstavci 3
písm. a) nebo b), se vrací osobě s intenzitou
chovu hospodářských zvířat
1. do 0,2 ve výši 4 380 Kč/1 000 l nakoupených
minerálních olejů,
2. nad 0,2 do 0,4 ve výši 5 690 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů,
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3. nad 0,4 ve výši 7 000 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů.
(7) Intenzitou chovu hospodářských zvířat se
pro účely spotřebních daní rozumí podíl počtu hospodářských zvířat podle odstavce 3 písm. b), která
jsou chována osobou uvedenou v odstavci 1, přepočteného na velkou dobytčí jednotku podle prováděcího právního předpisu, a výměry zemědělské půdy
s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý
travní porost nebo trvalá kultura, která je vedena
v evidenci využití půdy podle zákona upravujícího
zemědělství.
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d) sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů uvedených v odstavci 1 do volného daňového oběhu,
e) výše spotřební daně celkem,
f) datum vystavení dokladu o prodeji,
g) číslo dokladu o prodeji.
(13) Na interním dokladu podle odstavce 11
musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo
pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum
narození výrobce,

(8) Výše pevné částky vracené daně ze směsí
minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c)
nebo j) podle odstavců 5 a 6 je vypočtena z výše
daně, která byla zahrnuta do ceny těchto minerálních
olejů, snížené o výši daně odpovídající podílu biopaliva ve směsi.

b) množství minerálních olejů uvedených v odstavci 1 v jednotkách podle § 47 odst. 1, obchodní označení a kód nomenklatury,

(9) Za kalendářní měsíc nelze současně uplatnit
nárok na vrácení daně ve výši

d) výše spotřební daně celkem,

a) stanovené v odstavci 5 písm. a) a b),
b) stanovené v odstavci 5 písm. a) nebo b) a odstavci 6.
(10) Nárok na vrácení daně se prokazuje
a) dokladem o prodeji minerálních olejů uvedených v odstavci 1 a
b) evidencí o skutečné spotřebě minerálních olejů
uvedených v odstavci 1.
(11) Nárok na vrácení daně se v případě, kdy
osoba uvedená v odstavci 1 spotřebované minerální
oleje uvedené v odstavci 1 sama vyrobila, prokazuje
interním dokladem namísto dokladu o prodeji minerálních olejů uvedených v odstavci 1.
(12) Na dokladu o prodeji minerálních olejů
uvedených v odstavci 1, který je prodávající povinen
při prodeji bezodkladně vydat, musí být uvedeny
tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové
identifikační číslo prodávajícího,
b) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo
pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození kupujícího,
c) množství minerálních olejů uvedených v odstavci 1 v jednotkách podle § 47 odst. 1, jejich
obchodní označení a kód nomenklatury,

c) sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů uvedených v odstavci 1 do volného daňového oběhu,
e) datum vystavení interního dokladu,
f) číslo interního dokladu.
(14) Obchodní označení podle odstavce 12
písm. c) nebo podle odstavce 13 písm. b) musí být
uvedeno dostatečně přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti minerálního oleje uvedeného
v odstavci 1 tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena.
(15) Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl,
nejpozději však do 2 měsíců ode dne, kdy mohl být
nárok uplatněn poprvé. Fyzická osoba může nárok
na vrácení daně uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode
dne, kdy mohla nárok uplatnit poprvé. Jestliže v této
lhůtě nebyl nárok na vrácení daně uplatněn, nárok na
vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani
nelze povolit navrácení v předešlý stav. Vznikne-li
vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode
dne následujícího po jeho vzniku.
(16) Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze podat nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být
naposledy uplatněn. Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání předloženo, nárok na vrá-
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cení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani
nelze povolit navrácení v předešlý stav.

(3) Zemědělskou prvovýrobou se pro účely
spotřebních daní rozumí

(17) Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, kterým se uplatňuje nárok na vrácení daně,
podávají právnické osoby elektronicky ve formátu
a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub,
okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo propachtovaných, případně na pozemcích obhospodařovaných z jiného právního důvodu,

(18) Prováděcí právní předpis stanoví
a) způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů uvedených v odstavci 1, spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese,

b) chov skotu, koní, prasat, drůbeže, ovcí nebo
koz za účelem získávání, zpracování nebo výroby živočišných produktů nebo produkce
těchto chovných nebo plemenných zvířat evidovaných podle plemenářského zákona,

b) způsob a podmínky vedení dokladů a evidence
podle odstavců 10 až 13 a

c) rybníkářství podle zákona upravujícího rybářství.

c) podmínky a způsob výpočtu a prokázání intenzity chovu zvířat, včetně přepočtu hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky.“.

(4) Osoba, které vznikl nárok na vrácení daně
podle odstavce 1, má pro tento účel postavení daňového subjektu bez povinnosti se registrovat.

3. § 57 včetně nadpisu zní:
„§ 57
Vracení daně z minerálních olejů osobám
užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu
a pro provádění hospodaření v lese
(1) Nárok na vrácení daně vzniká osobě podnikající podle zákona upravujícího zemědělství, která
provozuje zemědělskou prvovýrobu, nebo osobě,
která provádí hospodaření v lese podle lesního zákona. Podmínkou nároku na vrácení daně je, že tato
osoba nakoupila minerální oleje uvedené v § 45
odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. c) a j) za cenu
obsahující daň nebo tyto oleje vyrobila a tyto nakoupené nebo vyrobené minerální oleje prokazatelně
použila pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese. Nárok na vrácení daně
vzniká dnem spotřeby těchto minerálních olejů pro
stanovený účel.
(2) Nárok na vrácení daně podle odstavce 1 se
nevztahuje na toho, komu byla vrácena daň z uvedených minerálních olejů podle § 15 nebo 15a. Nárok
na vrácení daně rovněž nevzniká osobě, která je ke
dni podání daňového přiznání v likvidaci, úpadku
nebo která je povinna navrátit veřejnou podporu
v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž
byla podpora poskytnutá této osobě prohlášena za
protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.

(5) Daň, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1
písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. c) nebo j), se vrací
ve výši 4 380 Kč/1 000 l nakoupených minerálních
olejů. Výše pevné částky vracené daně ze směsí minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c)
nebo j) je vypočtena z výše daně, která byla zahrnuta
do ceny těchto minerálních olejů, snížené o výši daně
odpovídající podílu biopaliva ve směsi.
(6) Nárok na vrácení daně se prokazuje
a) dokladem o prodeji minerálních olejů uvedených v odstavci 1 a
b) evidencí o skutečné spotřebě minerálních olejů
uvedených v odstavci 1.
(7) Nárok na vrácení daně se v případě, kdy
osoba uvedená v odstavci 1 spotřebované minerální
oleje uvedené v odstavci 1 sama vyrobila, prokazuje
interním dokladem namísto dokladu o prodeji minerálních olejů uvedených v odstavci 1.
(8) Na dokladu o prodeji minerálních olejů
uvedených v odstavci 1, který je prodávající povinen
při prodeji bezodkladně vydat, musí být uvedeny
tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové
identifikační číslo prodávajícího,
b) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo
pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození kupujícího,
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c) množství minerálních olejů uvedených v odstavci 1 v jednotkách podle § 47 odst. 1, jejich
obchodní označení a kód nomenklatury,
d) sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů uvedených v odstavci 1 do volného daňového oběhu,
e) výše spotřební daně celkem,
f) datum vystavení dokladu o prodeji,
g) číslo dokladu o prodeji.
(9) Na interním dokladu podle odstavce 7 musí
být uvedeny tyto náležitosti:
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naposledy uplatněn. Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání předloženo, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani
nelze povolit navrácení v předešlý stav.
(13) Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, kterým se uplatňuje nárok na vrácení daně,
podávají právnické osoby elektronicky ve formátu
a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(14) Prováděcí právní předpis stanoví

a) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo
pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum
narození výrobce,

a) způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů uvedených v odstavci 1, spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese,

b) množství minerálních olejů uvedených v odstavci 1 v jednotkách podle § 47 odst. 1, obchodní označení a kód nomenklatury,

b) způsob a podmínky vedení dokladů a evidence
podle odstavců 6 až 9.“.

c) sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů uvedených v odstavci 1 do volného daňového oběhu,
d) výše spotřební daně celkem,
e) datum vystavení interního dokladu,
f) číslo interního dokladu.
(10) Obchodní označení podle odstavce 8
písm. c) nebo podle odstavce 9 písm. b) musí být
uvedeno dostatečně přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti minerálního oleje uvedeného
v odstavci 1 tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena.
(11) Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl,
nejpozději však do 2 měsíců ode dne, kdy mohl být
nárok uplatněn poprvé. Fyzická osoba může nárok
na vrácení daně uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode
dne, kdy mohla nárok uplatnit poprvé. Jestliže v této
lhůtě nebyl nárok na vrácení daně uplatněn, nárok na
vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani
nelze povolit navrácení v předešlý stav. Vznikne-li
vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode
dne následujícího po jeho vzniku.
(12) Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze podat nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Nárok na vrácení daně osobě podnikající podle zákona upravujícího zemědělství, která provozuje zemědělskou prvovýrobu podle § 57 odst. 3
písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniká ze
spotřeby minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1
písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) a j) zákona č. 353/2003
Sb., ve znění pozdějších předpisů, spotřebovaných
od 1. ledna 2016.
2. Pro nárok na vrácení daně osobě podnikající
podle zákona upravujícího zemědělství, která provozuje zemědělskou prvovýrobu podle § 57 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem
1. července 2017, který vznikl přede dnem 1. července 2017, jakož i práva a povinnosti s ním související, se použije zákon č. 353/2003 Sb., ve znění
účinném přede dnem 1. července 2017.
3. Pro nárok na vrácení daně osobě, která provádí hospodaření v lese, nebo osobě podnikající podle zákona upravujícího zemědělství, která provozuje zemědělskou prvovýrobu podle § 57 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem
1. ledna 2019, který vznikl přede dnem 1. ledna 2019,
jakož i práva a povinnosti s ním související, se použije zákon č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede
dnem 1. ledna 2019.
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Účinnost

a) čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti dnem
1. července 2017,

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení, s výjimkou ustanovení

b) čl. I bodu 3, které nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2019.

Čl. III

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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454
ZÁKON
ze dne 1. prosince 2016,
kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb.,
zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona 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, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona
č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona
č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona
č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona
č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona
č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona
č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona
č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona
č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona
č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona
č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona
č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona
č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona
č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona

č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona
č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona
č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona
č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona
č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona
č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona
č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona
č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona
č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona
č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb., zákona
č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona
č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona
č. 125/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 271/2016 Sb. a zákona č. 321/2016 Sb.,
se mění takto:
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1. V § 4 odst. 1 písm. i) se slova „včetně
úmrtného a příspěvku na pohřeb podle jiných právních předpisů“ zrušují.
2. V § 4 odst. 1 písm. n) se slova „ , odchodné
u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních
sborů podle zvláštních právních předpisů3)“ zrušují.
3. V § 4 odst. 1 se vkládá nové písmeno o),
které zní:
„o) výsluhové náležitosti a služební příspěvek na
bydlení u vojáků z povolání a výsluhové nároky
u příslušníků bezpečnostních sborů podle
zvláštních právních předpisů3),“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
6. V § 36 odst. 2 se na konci písmene t) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno u) se zrušuje.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. o) zákona č. 586/
/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije pro zdaňovací období, které započalo v roce 2017.

Dosavadní písmena o) až zk) se označují jako písmena p) až zl).
4. V § 10 odst. 4 se věta poslední zrušuje.
5. V § 10 odst. 9 se písmeno a) zrušuje.
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Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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455
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 2016,
kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna trestního zákoníku
Čl. I
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona
č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod 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., zákona č. 163/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb. a zákona
č. 323/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 se za text „(§ 312)“ vkládají
slova „ , účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace
terorismu (§ 312e), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f)“ a slova „účasti na organizované
zločinecké skupině podle § 361 odst. 2, 3,“ se zrušují.
2. V § 33 se za text „(§ 312)“ vkládají slova
„ , financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e)“.
3. V § 35 písm. b) se za slovo „činy“ vkládají
slova „vlastizrady (§ 309),“.
4. V § 54 odst. 3 se text „§ 311 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 311 odst. 2“.
5. § 129 včetně nadpisu zní:

„§ 129
Organizovaná zločinecká skupina
Organizovaná zločinecká skupina je společenstvím nejméně tří trestně odpovědných osob s vnitřní
organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou
činností, které je zaměřeno na soustavné páchání
úmyslné trestné činnosti.“.
6. Za § 129 se vkládá nový § 129a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 129a
Teroristická skupina
(1) Teroristická skupina je společenstvím nejméně tří trestně odpovědných osob, které má trvalejší charakter, je v něm provedena dělba činností
mezi jeho jednotlivé členy, jeho činnost se vyznačuje
plánovitostí a koordinovaností a je zaměřené na páchání trestného činu vlastizrady spáchané formou
teroristického útoku nebo teroru (§ 309), trestného
činu teroristického útoku (§ 311) nebo trestného
činu teroru (§ 312) (dále jen „teroristický trestný
čin“).
(2) Naplnění znaků teroristické skupiny nevylučuje použití ustanovení tohoto a jiných zákonů
o organizované skupině a organizované zločinecké
skupině; ustanovení § 361 a 363 se nepoužijí.“.
7. V § 173 odst. 2 písm. d), § 175 odst. 3
písm. b), § 205 odst. 5 písm. b), § 206 odst. 5
písm. b), § 207 odst. 3 písm. b), § 209 odst. 5
písm. b), § 210 odst. 6 písm. b), § 211 odst. 6
písm. b) a § 212 odst. 6 písm. b) se slova „trestného
činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311)
nebo teroru (§ 312)“ nahrazují slovy „teroristického
trestného činu, trestného činu financování terorismu
(§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným
činem (§ 312f)“.
8. V § 311 odst. 1 písmeno f) zní:
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„f) vyrábí nebo jinak získá, přechovává, dováží,
přepravuje, vyváží či jinak dodává nebo užije
výbušninu, jaderný materiál, jadernou, biologickou, chemickou nebo jinou zbraň, bojový prostředek nebo materiál obdobné povahy, anebo
provádí výzkum a vývoj jaderné, biologické,
chemické nebo jiné zbraně nebo bojového prostředku nebo výbušniny, nebo“.
9. V § 311 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2
a 3.
10. V § 311 odst. 2 písm. a) se slova „nebo 2“
zrušují.
11. Za § 312 se vkládají nové § 312a až 312f,
které včetně nadpisů znějí:
„§ 312a
Účast na teroristické skupině
(1) Kdo založí teroristickou skupinu nebo kdo
se činnosti teroristické skupiny účastní, bude potrestán odnětím svobody na tři až dvanáct let, popřípadě
vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený
v odstavci 1
a) jako vedoucí činitel nebo představitel teroristické skupiny, nebo
b) jako zakladatel nebo člen teroristické skupiny,
která naplňuje znaky organizované zločinecké
skupiny.
(3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let,
popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený
v odstavci 1
a) jako vedoucí činitel nebo představitel teroristické skupiny, která naplňuje znaky organizované zločinecké skupiny, nebo
b) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(4) Ustanovení § 107 a 108 se na pachatele činu
uvedeného v odstavcích 1 až 3 neužijí.
§ 312b
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
Kdo spáchá čin uvedený v § 312a, není trestný,
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učinil-li o teroristické skupině oznámení státnímu
zástupci nebo policejnímu orgánu v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému tímto zákonem z jiného činu teroristické skupiny, než je uveden v § 312a, mohlo být ještě odstraněno. Voják
může takové oznámení učinit i nadřízenému.
§ 312c
Beztrestnost agenta
(1) Policista plnící úkoly jako agent podle jiného právního předpisu (dále jen „agent“), který se
účastní činnosti teroristické skupiny, není pro
trestný čin účasti na teroristické skupině podle
§ 312a trestný, jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané členy
teroristické skupiny, ve spojení s teroristickou skupinou nebo ve prospěch teroristické skupiny anebo
jejímu spáchání předejít.
(2) Agent, který se účastní činnosti teroristické
skupiny nebo takovou skupinu podporuje, není
trestný pro trestný čin rvačky podle § 158 odst. 1,
obchodování s lidmi (§ 168), svěření dítěte do moci
jiného (§ 169), porušování domovní svobody (§ 178),
poškození cizích práv (§ 181), porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182), kuplířství (§ 189), šíření
pornografie (§ 191), výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií (§ 192), zneužití dítěte k výrobě
pornografie (§ 193), krádeže (§ 205), zpronevěry
(§ 206), neoprávněného užívání cizí věci (§ 207), provozování nepoctivých her a sázek (§ 213), podílnictví
(§ 214), legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216),
pletichy v insolvenčním řízení (§ 226), porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku
(§ 227), poškození cizí věci (§ 228), padělání a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234),
udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235),
výroby a držení padělatelského náčiní (§ 236), neoprávněné výroby peněz (§ 237), porušení předpisů
o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží
(§ 244), padělání a pozměnění předmětů k označení
zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti (§ 245), porušení zákazů
v době nouzového stavu v devizovém hospodářství
(§ 247), neoprávněného podnikání (§ 251), neoprávněného provozování hazardní hry (§ 252), zjednání
výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257), pletichy
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při veřejné dražbě (§ 258), porušení předpisů o oběhu
zboží ve styku s cizinou (§ 261), porušení předpisů
o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití
(§ 262), porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263), zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií
dvojího užití (§ 264), provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo
licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti
s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod
s vojenským materiálem (§ 266), zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu
s vojenským materiálem (§ 267), poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení (§ 276),
nedovoleného ozbrojování (§ 279), vývoje, výroby
a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280),
nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281), nedovolené výroby
a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného
materiálu (§ 282), nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy (§ 283), přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284), nedovoleného pěstování
rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní
látku (§ 285), výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu
(§ 286), výroby a jiného nakládání s látkami s hormonálním účinkem (§ 288), neoprávněného nakládání
s odpady (§ 298), neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími
rostlinami (§ 299), financování terorismu (§ 312d),
podpory a propagace terorismu (§ 312e), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), zneužití
pravomoci úřední osoby (§ 329), přijetí úplatku
(§ 331), podplacení (§ 332), nepřímého úplatkářství
podle § 333 odst. 2, organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice (§ 340), napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky
(§ 341), padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348),
nebezpečného vyhrožování (§ 353), hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny (§ 355), podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356) nebo výtržnictví
(§ 358), jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané členy teroristické skupiny, ve spojení s teroristickou skupinou
nebo ve prospěch teroristické skupiny anebo jejímu
spáchání předejít.
(3) Beztrestným se nestává agent, který teroristickou skupinu založil nebo zosnoval, anebo agent,
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který je vedoucím činitelem nebo představitelem teroristické skupiny.
§ 312d
Financování terorismu
(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného finančně nebo materiálně podporuje teroristickou
skupinu, jejího člena, teroristu nebo spáchání teroristického trestného činu, trestného činu podpory
a propagace terorismu (§ 312e) nebo vyhrožování
teroristickým trestným činem (§ 312f) anebo shromažďuje finanční prostředky nebo jiné věci v úmyslu,
aby jich bylo takto užito, bude potrestán odnětím
svobody na tři léta až dvanáct let, popřípadě vedle
tohoto trestu též propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený
v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny,
b) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu,
nebo
c) ve velkém rozsahu.
§ 312e
Podpora a propagace terorismu
(1) Kdo veřejně podněcuje ke spáchání teroristického trestného činu, nebo
kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický
trestný čin nebo pro něj veřejně vychvaluje jeho pachatele,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset
let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let,
popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, bude potrestán,
a) kdo ke spáchání teroristického trestného činu
nebo trestného činu účasti na teroristické skupině (§ 312a) zjedná jiného,
b) kdo jinému poskytne informace nebo výcvik
týkající se výroby nebo používání výbušnin,
zbraní, nebezpečných látek anebo jiných obdobných metod nebo technik pro účely spáchání teroristického trestného činu,
c) kdo získá informace nebo si osvojí dovednosti
týkající se výroby nebo používání výbušnin,
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zbraní, nebezpečných látek anebo jiných obdobných metod nebo technik za účelem spáchání teroristického trestného činu, nebo
d) kdo sám nebo prostřednictvím jiného za spáchání teroristického trestného činu poskytne
nebo slíbí odměnu nebo odškodnění jinému
nebo pro jiného anebo na takovou odměnu
nebo odškodnění pořádá sbírku.
(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestána
a) osoba, která je občanem České republiky, vycestuje-li do jiného státu, jehož není státním příslušníkem nebo v němž nemá povolen trvalý
pobyt, za účelem spáchání teroristického trestného činu, trestného činu účasti na teroristické
skupině (§ 312a), vyhrožování teroristickým
trestným činem (§ 312f) nebo trestného činu
uvedeného v odstavci 2 písm. b) nebo c), nebo
b) osoba, která není občanem České republiky,
vycestuje-li z České republiky nebo cestuje-li
přes její území do jiného státu, jehož není státním příslušníkem nebo v němž nemá povolen
trvalý pobyt, za účelem spáchání teroristického
trestného činu, trestného činu účasti na teroristické skupině (§ 312a), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f) nebo trestného
činu uvedeného v odstavci 2 písm. b) nebo c).
(4) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
písm. b) nebo d) tiskem, filmem, rozhlasem,
televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí
nebo jiným obdobně účinným způsobem,
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3
jako člen organizované skupiny,
c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 za
stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu,
nebo
d) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 písm. a) nebo b) vůči dítěti.
§ 312f
Vyhrožování teroristickým trestným činem
(1) Kdo vyhrožuje spácháním teroristického
trestného činu, bude potrestán odnětím svobody na
tři léta až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu
též propadnutím majetku.
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(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu propadnutím majetku,
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny,
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně
účinným způsobem,
c) se zbraní, nebo
d) za stavu ohrožení státu nebo za válečného
stavu.“.
12. V § 348 odst. 3 písm. b) se slova „trestného
činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311)
nebo teroru (§ 312)“ nahrazují slovy „teroristického
trestného činu, trestného činu účasti na teroristické
skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d),
podpory a propagace terorismu podle § 312e odst. 3
nebo vyhrožování teroristickým trestným činem
(§ 312f)“.
13. V § 361 odst. 2 se slova „ve vztahu k organizované zločinecké skupině určené nebo zaměřené
k páchání vlastizrady (§ 309), teroristického útoku
(§ 311) nebo teroru (§ 312)“ nahrazují slovy „jako
vedoucí činitel nebo představitel organizované zločinecké skupiny“.
14. V § 361 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
15. V § 361 odst. 3 se slova „až 3“ nahrazují
slovy „a 2“.
16. V § 363 odst. 1 se slova „Policista plnící
úkoly jako agent podle jiného právního předpisu
(dále jen „agent“)“ nahrazují slovem „Agent“, text
„odst. 1, 2“ se zrušuje a na konci textu odstavce se
doplňují slova „anebo jejímu spáchání předejít“.
17. V § 363 odstavec 2 zní:
„(2) Agent, který se účastní činnosti organizované zločinecké skupiny nebo jako člen organizované skupiny nebo některou takovou skupinu podporuje, není trestný pro trestné činy uvedené
v § 312c odst. 2, jestliže se takového činu dopustil
s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané
členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny anebo jejímu spáchání
předejít.“.
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18. V § 363 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „anebo agent, který je vedoucím činitelem nebo představitelem organizované zločinecké
skupiny“.
19. V § 366 odst. 2 písm. a) a v § 367 odst. 1 a 2
se za text „(§ 312)“ vkládají slova „ , účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu
(§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e),
vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f)“.
20. V § 367 odst. 1 a v § 368 odst. 1 se slova
„účasti na organizované zločinecké skupině podle
§ 361 odst. 2 a 3,“ zrušují.
21. V § 368 odst. 1 se za text „(§ 312)“ vkládají
slova „ , účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace
terorismu (§ 312e)“.

ČÁST DRUHÁ
Změna trestního řádu
Čl. II
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb.,
zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona
č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona
č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona
č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona
č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona
č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995
Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb.,
zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona
č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb.,
zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona
č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona
č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/
/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/
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/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/
/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/
/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/
/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/
/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/
/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona
č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona
č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona
č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/
/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/
/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona
č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb.,
zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb.,
zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/
/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/
/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 264/
/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 301/
/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 17 odst. 1 se na začátek písmene d) vkládají slova „účasti na teroristické skupině, financování
terorismu, podpory a propagace terorismu, vyhrožování teroristickým trestným činem,“.
2. V § 88 odst. 9 a v § 88a odst. 3 se za slova
„(§ 361 trestního zákoníku),“ vkládají slova „v řízení
o trestném činu účasti na teroristické skupině (§ 312a
trestního zákoníku)“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o zbraních
Čl. III
V § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb.,
o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve
znění zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 484/2008 Sb.
a zákona č. 41/2009 Sb., se za slovo „útoku“ vkládají
slova „ , účasti na teroristické skupině, financování
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ČÁST ČTVRTÁ
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podpory a propagace terorismu (§ 312e trestního zákoníku), vyhrožování teroristickým trestným činem
(§ 312f trestního zákoníku)“ a slova „účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 2
nebo 3 trestního zákoníku,“ se zrušují.

Změna zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim
ČÁST PÁTÁ
Čl. IV

ÚČINNOST

V § 4 odst. 1 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
ve znění zákona č. 183/2016 Sb., se za slova „(§ 312
trestního zákoníku)“ vkládají slova „ , účasti na teroristické skupině (§ 312a trestního zákoníku), financování terorismu (§ 312d trestního zákoníku),

Čl. V
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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456
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 2016,
kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

doplňují slova „nebo ve sporném řízení v soukromoprávní věci před jiným státním orgánem“.

ČÁST PRVNÍ

3. V § 10 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „nebo sídlo zvláštní matriky, které je v informačním systému označeno jako adresa úřadu“.

Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. I
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 494/2012 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona
č. 318/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění
takto:
1. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene g)
doplňují slova „ ; v případě adresy místa trvalého
pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo adrese sídla
zvláštní matriky12a) je tento údaj označen jako adresa
úřadu; to neplatí, pokud má občan adresu místa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo adrese
sídla zvláštní matriky z důvodu užívání objektu podle § 10 odst. 1“.

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Krajský úřad v přenesené působnosti ve
spolupráci s obecními úřady a úřady městských částí
nebo městských obvodů, pokud vykonávají státní
správu podle zákona č. 133/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a se
zvláštní matrikou (dále jen „obecní úřad“) v územním obvodu kraje poskytne do 1 měsíce ode dne
nabytí účinnosti tohoto ustanovení Ministerstvu vnitra seznam obecních úřadů v územním obvodu kraje,
s jejichž adresou sídla je shodná adresa, na níž se lze
při splnění podmínky podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přihlásit k trvalému
pobytu.
2. Ministerstvo vnitra na základě seznamů
obecních úřadů podle bodu 1 vytvoří jmenné seznamy občanů s trvalým pobytem na adrese sídla
obecního úřadu a do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tyto seznamy poskytne dotčeným obecním úřadům.

„12a) § 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

3. Obecní úřad v přenesené působnosti ve
jmenném seznamu poskytnutém Ministerstvem vnitra podle bodu 2 označí občany, kteří mají mít podle
§ 3 odst. 3 písm. g) zákona č. 133/2000 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
údaj o adrese trvalého pobytu označený jako adresu
úřadu, a do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona poskytne tento seznam obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností.

2. V § 8 odst. 10 se na konci textu písmene f)

4. Obecní úřad obce s rozšířenou působností

Poznámka pod čarou č. 12a zní:
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v přenesené působnosti u občanů označených v seznamu podle bodu 3 do 6 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona označí v informačním systému evidence obyvatel údaj o adrese místa trvalého
pobytu podle § 3 odst. 3 písm. g) zákona č. 133/2000
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jako adresu úřadu.
5. Ministerstvo vnitra v případě obecních úřadů
neuvedených v seznamu podle bodu 1 označí do
6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
v informačním systému evidence obyvatel u občanů
s trvalým pobytem na adrese sídla obecního úřadu
údaj o adrese místa trvalého pobytu v souladu s § 3
odst. 3 písm. g) zákona č. 133/2000 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
jako adresu úřadu.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o azylu
Čl. III
V § 77 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění
zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se na konci textu odstavce 8
doplňují slova „ ; v evidencích vedených podle § 71
je tento údaj označen jako adresa úřadu“.
Čl. IV
Přechodné ustanovení
Ministerstvo vnitra do 6 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona označí v evidencích vedených podle § 71 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění
účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, adresu místa hlášeného pobytu na adrese sídla Ministerstva vnitra jako adresu úřadu.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o pobytu cizinců
Čl. V
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002
Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zá-
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kona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona
č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona
č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/
/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/
/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/
/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 98a se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ ; v informačním systému cizinců je tento údaj
označen jako adresa úřadu“.
2. V § 158 odstavec 3 zní:
„(3) V případě, že místem hlášeného pobytu cizince na území je sídlo správního orgánu, je tento
údaj v informačním systému cizinců podle odstavce 1 označen jako adresa úřadu. Na žádost cizince lze v tomto informačním systému vést rovněž
údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány
písemnosti podle tohoto zákona nebo zvláštního
právního předpisu. Adresu podle věty druhé, její
změnu nebo zrušení může cizinec ohlásit policii
nebo ministerstvu.“.
3. V § 158 odst. 8 písm. g) se za slovo „území“
vkládají slova „ , je-li tímto místem sídlo správního
orgánu, rovněž údaj o tom, že se jedná o adresu
úřadu“.
Čl. VI
Přechodné ustanovení
Policie České republiky do 6 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona označí v informačním systému cizinců adresu místa hlášeného pobytu
na adrese sídla správního orgánu jako adresu úřadu.
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ČÁST ČTVRTÁ

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o občanských průkazech

Změna zákona o základních registrech

Čl. VII

Čl. X

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

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

1. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slova „místa trvalého pobytu“ vkládají slova „ , včetně označení tohoto údaje jako adresy úřadu, je-li takto označen
v evidenci obyvatel,“.
2. V § 17 odst. 2 písm. g) se za slova „místa
trvalého pobytu,“ vkládají slova „včetně označení
tohoto údaje jako adresy úřadu, je-li takto označen
v evidenci obyvatel,“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o dočasné ochraně cizinců

1. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ ; v případě adresy místa trvalého
pobytu je tento údaj označen jako adresa úřadu, pokud je stejným způsobem označen v informačním
systému evidence obyvatel“.
2. V § 26 odst. 2 písm. a) se za slovo „název“
vkládají slova „nebo označení“.
3. V § 26 odst. 2 písm. o) se slova „uvedené
v § 25 písm. e) a f)“ zrušují.
Čl. XI
Přechodné ustanovení
Ministerstvo vnitra do 6 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona označí v základním registru
obyvatel údaj o adrese místa trvalého pobytu jako
adresu úřadu, pokud je stejným způsobem označen
v informačním systému evidence obyvatel.

Čl. VIII
V § 38 zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění zákona č. 274/2008 Sb. a zákona
č. 314/2015 Sb., se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje
o místu hlášeného pobytu se za místo hlášeného pobytu považuje sídlo ministerstva; v evidencích vedených podle § 49 je tento údaj označen jako adresa
úřadu.“.
Čl. IX
Přechodné ustanovení
Ministerstvo vnitra do 6 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona označí v evidencích vedených podle § 49 zákona č. 221/2003 Sb., ve znění
účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, adresu místa hlášeného pobytu na adrese sídla Ministerstva vnitra jako adresu úřadu.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon
o základních registrech, a další související zákony
Čl. XII
Zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění
zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony,
ve znění zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 496/2012
Sb., zákona č. 304/2013 Sb. a zákona č. 297/2016 Sb.,
se mění takto:
1. V části osmé čl. VIII se bod 2 zrušuje.
2. V části osmé čl. IX se bod 3 zrušuje.
3. V části devatenácté čl. XXI se slova „ustanovení čl. VIII bodu 2, které nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2017,“ zrušují.
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ČÁST OSMÁ
Změna zákona č. 318/2015 Sb.,
kterým se mění zákon o evidenci obyvatel,
a další související zákony
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ších předpisů, a další související zákony, se v čl. IV
bod 1 zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. XIII
V části druhé zákona č. 318/2015 Sb., kterým se
mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/
/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozděj-

Čl. XIV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 1 až 3
a čl. XII a XIII, která nabývají účinnosti dnem jeho
vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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