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204. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů

205. Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/
/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů

206. Zákon, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/
/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

207. Zákon, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon
o státním občanství České republiky)

208. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb.,
o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském in-
tervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů

209. Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

210. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o inves-
tičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů



204

ZÁKON

ze dne 24. července 2019,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o dohledu
v oblasti kapitálového trhu

Čl. I

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapi-
tálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů,
ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000
Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb.,
zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zá-
kona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/
/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/
/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/
/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/
/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/
/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/
/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 273/
/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/
/2013 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 375/
/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 148/
/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 204/
/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1
a 2.

2. V § 5 odst. 1 se slova „zahraniční obchodník
s cennými papíry, který poskytuje na území České
republiky investiční služby prostřednictvím po-
bočky, osoba provádějící přijímání a předávání po-
kynů týkajících se investičních nástrojů za podmínek
stanovených zvláštním zákonem,4a) institucionální
investor“ nahrazují slovy „investiční zprostředkova-
tel, banka provádějící obchody na vlastní účet s inves-
tičními nástroji na kapitálovém trhu, investiční spo-
lečnost, investiční fond, pojišťovna, zajišťovna, pen-

zijní společnost“ a za slova „centrální depozitář“ se
vkládají slova „ , zahraniční osoba oprávněná pod-
nikat ve stejných oborech na území České republiky
prostřednictvím pobočky“.

Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. II

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitá-
lovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona
č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona
č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona
č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona
č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona
č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona
č. 254/2012 Sb., zákona č. 134/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 135/2014 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona
č. 375/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona
č. 307/2018 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 65 zní:

„(2) V tomto zákoně se dále rozumí

a) institucionálním investorem tuzemská pojišťov-
na a pojišťovna z třetího státu oprávněné pro-
vozovat životní pojištění podle zákona upravu-
jícího pojišťovnictví, tuzemská zajišťovna a za-
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jišťovna z třetího státu oprávněné provozovat
zajištění životního pojištění podle zákona upra-
vujícího pojišťovnictví a instituce zaměstnanec-
kého penzijního pojištění se sídlem v České re-
publice podle zákona upravujícího činnost in-
stitucí zaměstnaneckého penzijního pojištění,

b) správcem aktiv

1. obchodník s cennými papíry,

2. zahraniční osoba poskytující hlavní a do-
plňkové investiční služby v České republice
prostřednictvím pobočky na základě povo-
lení podle § 28a odst. 1,

3. obhospodařovatel investičních fondů a zahra-
ničních investičních fondů oprávněný pře-
sáhnout rozhodný limit,

4. obhospodařovatel investičních fondů a zahra-
ničních investičních fondů oprávněný obhos-
podařovat standardní fondy nebo srovna-
telné zahraniční investiční fondy,

5. zahraniční osoba s povolením podle § 481
zákona o investičních společnostech a inves-
tičních fondech,

c) poradcem pro hlasování právnická osoba se síd-
lem nebo skutečným sídlem v České republice
nebo právnická osoba se sídlem ve státě, který
není členským státem Evropské unie, vykoná-
vající činnost prostřednictvím pobočky v České
republice, která jako podnikání poskytuje pora-
denství a doporučení investorovi pro hlasování
na valné hromadě emitenta se sídlem v členském
státě Evropské unie, jehož akcie nebo obdobné
cenné papíry představující podíl na právnické
osobě jsou přijaté k obchodování na evropském
regulovaném trhu,

d) spřízněnou stranou spřízněná strana podle bo-
du 9 Mezinárodního účetního standardu IAS 24
– Zveřejnění spřízněných stran, který tvoří pří-
lohu nařízení Komise (ES) č. 1126/200865).

65) Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu
2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní
standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1606/2002.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako od-
stavce 3 až 5.

2. V § 36 odst. 4 se slova „hlav II až IV“ na-
hrazují slovy „hlavy II, V a VI“.

3. V § 55 odst. 2 se za slova „trhem je“ vkládají
slova „regulovaný trh a“.

4. V § 92 odst. 2 písm. d) se slova „nebo b)“
nahrazují slovy „ , b) nebo f)“.

5. V § 92 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) banka, která má v bankovní licenci uvedenou
investiční službu úschova a správa investičních
nástrojů včetně souvisejících služeb.“.

6. V § 93a odst. 1 se slova „zákona upravujícího
cenné papíry“ nahrazují slovy „občanského záko-
níku“.

7. V § 94a odst. 2 se číslo „5“ nahrazuje čís-
lem „4“.

8. V § 94a se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

9. V § 94a odst. 4 se slova „prostřednictvím je-
jího účastníka“ zrušují.

10. V § 118 odst. 4 písm. l) se slova „není ma-
lou ani střední účetní jednotkou podle zákona upra-
vujícího“ nahrazují slovy „k rozvahovému dni pře-
kračuje alespoň 2 hraniční hodnoty podle § 1b
odst. 3 zákona o“.

11. V § 119 odst. 2 písm. d) bodě 2 se slova
„podle bodu 9 Mezinárodního účetního standardu
IAS 24 - Zveřejnění spřízněných stran, který tvoří
přílohu nařízení Komise (ES) č. 1126/2008“ zrušují.

12. V § 120 odst. 7 úvodní části ustanovení se
za text „118 odst. 1“ vkládají slova „písm. b), c)
nebo d)“.

13. V § 121b se číslo „III“ nahrazuje číslem „V“
a číslo „V“ se nahrazuje číslem „VIII“.

14. V části deváté se za hlavu II vkládají nové
hlavy III a IV, které včetně nadpisů a poznámky pod
čarou č. 64 znějí:

„HLAVA III

IDENTIFIKACE AKCIONÁŘŮ, PŘEDÁVÁNÍ
INFORMACÍ A USNADNĚNÍ VÝKONU PRÁV

AKCIONÁŘŮ

§ 121c

Působnost

Ustanovení této hlavy se uplatní pouze ve
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vztahu k akciím nebo obdobným cenným papírům
představujícím podíl na emitentovi se sídlem v člen-
ském státě Evropské unie, jsou-li přijaté k obchodo-
vání na evropském regulovaném trhu.

Předávání informací osobami
vedoucími majetkové účty

§ 121d

(1) Osoba, která vede evidenci investičních ná-
strojů, sdělí emitentovi na jeho žádost údaje o majiteli
účtu vlastníka, na kterém eviduje cenné papíry vy-
dané tímto emitentem.

(2) Osoba, která vede centrální evidenci zakni-
hovaných cenných papírů, předá žádost podle od-
stavce 1 osobám, které vedou cenné papíry vydané
stejným emitentem v evidenci navazující na centrální
evidenci zaknihovaných cenných papírů. Obdrží-li
od emitenta žádost podle odstavce 1 osoba, která
vede evidenci navazující na centrální evidenci zakni-
hovaných cenných papírů, předá ji osobě, která vede
centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů.

(3) Obdrží-li osoba, která vede samostatnou
evidenci investičních nástrojů nebo evidenci navazu-
jící na samostatnou evidenci investičních nástrojů,
žádost podle odstavce 1, předá ji

a) majiteli účtu zákazníků, na kterém eviduje
cenné papíry vydané stejným emitentem, a

b) osobě, která pro ni vede účet zákazníků, na kte-
rém jsou evidovány cenné papíry vydané stej-
ným emitentem.

(4) Údaji podle odstavce 1 jsou

a) údaje o majiteli účtu vlastníka, kterými jsou

1. u právnické osoby jméno, identifikační číslo
osoby a kontaktní adresa, včetně adresy elek-
tronické pošty, je-li k dispozici,

2. u fyzické osoby jméno a kontaktní adresa,
včetně adresy elektronické pošty, je-li k dis-
pozici,

b) počet kusů cenného papíru, které majitel účtu
vlastníka drží, a

c) druh akcie nebo obdobného cenného papíru
nebo datum, od kterého je majitel účtu vlastníka
drží, požaduje-li emitent tyto údaje.

(5) Formu a rozsah žádosti emitenta, lhůty
a způsob předávání žádosti a údajů o majiteli účtu
vlastníka stanoví přímo použitelný předpis Evropské

unie, kterým se provádí čl. 3a odst. 8 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES.

§ 121e

(1) Emitent poskytuje ve lhůtě, ve které je po-
vinen informace uveřejnit, osobě, která vede cen-
trální evidenci zaknihovaných cenných papírů a která
pro něj vede evidenci emise, informace podle § 120
odst. 7 nebo informaci o tom, kde jsou tyto infor-
mace pro vlastníky cenných papírů uveřejněny na
internetových stránkách emitenta. To neplatí, jestliže
emitent informace zašle přímo všem akcionářům.

(2) Obdrží-li osoba, která vede centrální evi-
denci zaknihovaných cenných papírů, informace od
emitenta podle odstavce 1, předá je

a) majiteli účtu zákazníků, na kterém eviduje
cenné papíry vydané stejným emitentem, a

b) majiteli účtu vlastníka, na kterém eviduje cenné
papíry vydané stejným emitentem.

(3) Obdrží-li osoba, která vede evidenci nava-
zující na centrální evidenci cenných papírů, informa-
ce podle odstavce 1, předá je osobám, pro které vede
cenné papíry vydané stejným emitentem na účtech
vlastníka.

(4) Obdrží-li osoba, která vede samostatnou
evidenci investičních nástrojů, nebo osoba, která
vede evidenci navazující na samostatnou evidenci in-
vestičních nástrojů, od emitenta nebo od jiné osoby,
která vede evidenci investičních nástrojů, informace
podle § 120 odst. 7, předá tyto informace

a) majiteli účtu zákazníků, na kterém eviduje
cenné papíry vydané stejným emitentem, a

b) majiteli účtu vlastníka, na kterém eviduje cenné
papíry vydané stejným emitentem.

(5) Osoba, která vede evidenci investičních ná-
strojů,

a) sdělí emitentovi informace od majitele účtu
vlastníka týkající se výkonu práv spojených
s cenným papírem, nebo

b) předá informace podle písmene a) osobě, která
pro ni vede cenné papíry vydané stejným emi-
tentem na účtu zákazníků.

(6) Formu a rozsah informací, lhůty a způsob
jejich předávání podle odstavců 1 až 5 stanoví přímo
použitelný předpis Evropské unie, kterým se pro-
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vádí čl. 3b odst. 6 směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2007/36/ES.

§ 121f

Úhrada nákladů vzniklých
při poskytnutí informací

Osobě, která vede evidenci investičních ná-
strojů, náleží úplata za plnění povinností podle
§ 121d a 121e pouze tehdy, je-li úplata nediskrimi-
nační a přiměřená skutečným nákladům vzniklým
při plnění těchto povinností. Osoba, která vede evi-
denci investičních nástrojů, uveřejní úplatu za jed-
notlivé služby podle § 121d a 121e.

§ 121g

Vztah k zahraniční evidenci investičních nástrojů

Ustanovení této hlavy se obdobně použijí na
osoby, které nemají sídlo v členském státě Evropské
unie a vedou v evidenci investičních nástrojů akcie
nebo obdobné cenné papíry představující podíl na
emitentovi se sídlem v členském státě Evropské unie,
jsou-li přijaté k obchodování na regulovaném trhu.

§ 121h

Uchovávání informací

Emitent a osoba, která vede evidenci investič-
ních nástrojů, uchovává a zpracovává osobní údaje
získané podle této hlavy nejdéle po dobu 12 měsíců
ode dne, kdy se dozví, že žádné akcie nebo obdobné
cenné papíry vydané emitentem nejsou vedeny na
účtu vlastníka daného majitele.

§ 121i

Potvrzení o hlasování

(1) Emitent zašle akcionáři nebo jím pověřené
osobě na žádost informaci o tom, zda a jak byly
hlasy akcionáře při hlasování na valné hromadě za-
počteny. Emitent není povinen žádosti o informaci
vyhovět, jsou-li informace akcionáři nebo jím pově-
řené osobě již dostupné nebo obdrží-li žádost o in-
formace více než 3 měsíce ode dne konání valné hro-
mady.

(2) Obdrží-li osoba, která vede evidenci inves-
tičních nástrojů, od emitenta informaci podle od-
stavce 1, předá ji majiteli účtu vlastníka nebo zákaz-
níků, na kterém eviduje akcie vydané stejným emi-
tentem.

(3) V případě hlasování na valné hromadě nebo
rozhodování mimo valnou hromadu s využitím
technických prostředků zašle emitent osobě, která
takto hlasovala, elektronicky informaci, zda byl její
hlas přijat.

(4) Formu a rozsah informací, lhůty a způsob
jejich předávání podle odstavců 1 až 3 stanoví přímo
použitelný předpis Evropské unie, kterým se pro-
vádí čl. 3c odst. 3 směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2007/36/ES.

HLAVA IV

ODMĚŇOVÁNÍ A VÝZNAMNÉ TRANSAKCE
SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

§ 121j

Působnost

Ustanovení této hlavy se použijí pouze na emi-
tenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a).

§ 121k

Předložení, schválení a uveřejnění politiky
odměňování

(1) Emitent vyhotoví politiku odměňování po-
dle § 121l. Představenstvo nebo správní rada emi-
tenta ji předloží ke schválení nejpozději první valné
hromadě konané po uplynutí 90 dnů ode dne přijetí
akcií k obchodování na evropském regulovaném
trhu, která schvaluje účetní závěrku emitenta. Ne-
předloží-li představenstvo nebo správní rada emi-
tenta politiku odměňování podle věty druhé, je vý-
kon funkce členů představenstva nebo členů správní
rady bezplatný, a to ode dne konání valné hromady
podle věty druhé až do dne konání valné hromady,
které byla předložena politika odměňování ke schvá-
lení.

(2) Představenstvo nebo správní rada emitenta
předloží valné hromadě politiku odměňování ke
schválení při každé její podstatné změně nebo ale-
spoň jednou za 4 roky.

(3) Neschválí-li valná hromada emitenta před-
loženou politiku odměňování, předloží představen-
stvo nebo správní rada následující valné hromadě ke
schválení upravenou politiku odměňování.

(4) Emitent bez zbytečného odkladu po konání
valné hromady bezplatně uveřejní schválenou poli-
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tiku odměňování spolu s datem jejího schválení
a údaji podle § 120b odst. 2 na svých internetových
stránkách a ponechá ji uveřejněnou po dobu jejího
uplatňování.

§ 121l

Obsah politiky odměňování

(1) Politika odměňování je srozumitelná, pod-
poruje obchodní strategii emitenta, jeho dlouhodobé
zájmy i udržitelnost a objasňuje, jakým způsobem
tak činí.

(2) Politika odměňování obsahuje ve vztahu
k osobám podle § 121m odst. 1

a) popis všech pevných a pohyblivých složek od-
měn, včetně všech bonusů a dalších výhod v ja-
kékoliv formě a jejich poměr,

b) poskytuje-li emitent pohyblivou složku od-
měny,

1. jednoznačná, úplná a různorodá kritéria při-
znávání pohyblivé složky odměny,

2. klíčové ukazatele finanční a nefinanční vý-
konnosti emitenta, případně včetně kritérií
týkajících se sociální odpovědnosti emitenta,

3. vysvětlení, jakým způsobem ukazatele podle
bodu 2 přispívají k plnění požadavků podle
odstavce 1,

4. metody určení, do jaké míry byly ukazatele
výkonnosti podle bodu 2 splněny,

5. pravidla pro odklad vzniku nároku na po-
hyblivou složku odměny nebo její část,
jsou-li stanovena, a

6. informace o právu emitenta požadovat vráce-
ní pohyblivé složky odměny nebo její části,

c) poskytuje-li emitent odměnu formou akcií,
dobu, po kterou nelze uplatnit opce na akcie,
případně i dobu, po kterou nelze akcie nabyté
v důsledku opce zcizit, a vysvětlení, jakým způ-
sobem odměna formou akcií přispívá k plnění
požadavků podle odstavce 1,

d) délku funkčního období nebo pracovního po-
měru s osobami podle § 121m odst. 1, výpo-
vědní dobu, podmínky ukončení funkce nebo
pracovního poměru, včetně úhrad spojených
s jejich ukončením,

e) hlavní charakteristiku penzijních výhod, které
emitent poskytuje, popis příspěvků emitenta

do doplňkového penzijního systému a hlavní
charakteristiku schémat předčasných důchodo-
vých dávek, která emitent nabízí,

f) informaci, jakým způsobem bylo při vytváření
politiky odměňování přihlédnuto ke mzdovým
a pracovním podmínkám zaměstnanců emi-
tenta, a

g) rozhodovací proces dodržovaný při stanovení,
přezkumu a provádění politiky odměňování,
včetně opatření k předcházení vzniku střetu zá-
jmů a způsobu jeho řešení, a případně i úlohu
výboru pro odměňování nebo ostatních výborů.

(3) Je-li politika odměňování upravována podle
§ 121k odst. 2 nebo 3, obsahuje popis a zdůvodnění
všech podstatných změn a způsobu, jakým byl zo-
hledněn výsledek hlasování akcionářů na valné hro-
madě a jejich stanoviska k politice odměňování
a zprávě o odměňování, a to v období od posledního
hlasování o politice odměňování na valné hromadě.

§ 121m

Určování výše a vyplácení odměn

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, vyplácí emi-
tent odměny členům představenstva a dozorčí rady
nebo správní rady, statutárnímu řediteli, fyzické
osobě, která je přímo podřízena vedoucímu orgánu
emitenta a na kterou jako jedinou tento orgán dele-
goval obchodní vedení alespoň v rozsahu každoden-
ního řízení emitenta jako celku, a zástupci této oso-
by, existuje-li, pouze v souladu se schválenou politi-
kou odměňování.

(2) Neexistuje-li schválená politika odměňo-
vání, emitent vyplácí odměny osobám podle od-
stavce 1 v souladu se stávající praxí; § 121k odst. 1
věta poslední tím není dotčena.

(3) Smlouva o výkonu funkce, jiné právní jed-
nání nebo vnitřní předpis emitenta upravující od-
měnu člena představenstva, dozorčí nebo správní
rady nebo statutárního ředitele pozbývá účinnosti
v rozsahu, v jakém je v rozporu se schválenou poli-
tikou odměňování, dnem nabytí účinnosti rozhod-
nutí valné hromady, kterým se schvaluje politika od-
měňování. Tím není dotčena výplata odměny za vý-
kon funkce za období předcházející dni nabytí účin-
nosti rozhodnutí valné hromady podle věty první.

(4) Smlouva o výkonu funkce, jiné právní jed-
nání nebo vnitřní předpis emitenta upravující od-
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měnu člena představenstva, dozorčí nebo správní
rady nebo statutárního ředitele nemá právní účinky
v rozsahu, v jakém je v rozporu se schválenou poli-
tikou odměňování.

§ 121n

Odchýlení od politiky odměňování

Od politiky odměňování se emitent může do-
časně odchýlit, je-li odchýlení nezbytné z hlediska
dlouhodobých zájmů i udržitelnosti emitenta nebo
z hlediska zachování provozu jeho obchodního zá-
vodu a obsahuje-li politika odměňování procedurální
pravidla pro dočasné odchýlení a výčet pravidel, od
nichž se lze takto odchýlit.

§ 121o

Vyhotovení, schválení a uveřejnění zprávy
o odměňování

(1) Emitent vyhotoví přehlednou a srozumitel-
nou zprávu o odměňování, která poskytuje úplný
přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv
formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu po-
sledního skončeného účetního období osobám podle
§ 121m odst. 1.

(2) Osoba podle § 121m odst. 1 sdělí emiten-
tovi bez zbytečného odkladu po skončení účetního
období veškeré odměny, které jí byly poskytnuty
nebo jsou splatné v účetním období, za něž se vy-
pracovává zpráva o odměňování, osobou, která patří
do stejné skupiny jako emitent.

(3) Zprávu o odměňování představenstvo nebo
správní rada předloží ke schválení nejpozději valné
hromadě, která schvaluje účetní závěrku za účetní
období, za které se vypracovává zpráva o odměňo-
vání. Neschválí-li valná hromada zprávu o odměňo-
vání, představenstvo nebo správní rada v příští
zprávě o odměňování vysvětlí, jakým způsobem
byl výsledek hlasování na valné hromadě zohledněn
při vypracování nové zprávy.

(4) Emitent bez zbytečného odkladu po konání
valné hromady podle odstavce 3 bezplatně uveřejní
zprávu o odměňování spolu s informací, zda byla
zpráva o odměňování schválena valnou hromadou,
na svých internetových stránkách a ponechá ji uve-
řejněnou po dobu 10 let.

(5) Emitent může rozhodnout, že zpráva o od-
měňování bude dostupná na internetových stránkách

i po uplynutí doby podle odstavce 4; v takovém pří-
padě nesmí zpráva o odměňování obsahovat osobní
údaje osob podle § 121m odst. 1.

Obsah zprávy o odměňování

§ 121p

(1) Zpráva o odměňování ve vztahu ke každé
osobě podle § 121m odst. 1 obsahuje

a) celkovou výši odměny rozčleněnou podle slo-
žek, poměr pevné a pohyblivé složky odměny,
vysvětlení, jak celková výše odměny odpovídá
politice odměňování včetně toho, jakým způso-
bem podporuje dlouhodobou výkonnost emi-
tenta, a informaci o způsobu uplatnění výkon-
nostních kritérií,

b) roční změnu celkové výše odměny alespoň za
5 posledních účetních období, která následují
po dni přijetí akcií k obchodování na evrop-
ském regulovaném trhu, prezentovanou způso-
bem, který umožňuje srovnání,

c) informace podle § 121o odst. 2,

d) počet poskytnutých nebo nabídnutých akcií
a opcí na akcie a hlavní podmínky uplatnění
práv z opčního programu, včetně ceny a data
realizace opce, a jakékoli změny těchto podmí-
nek,

e) informace o využití práva emitenta požadovat
vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části
a

f) informace o odchylkách od postupu provádění
politiky odměňování uvedeného v politice od-
měňování podle § 121l odst. 2 písm. g) a o od-
chýlení od politiky odměňování v souladu
s § 121n, včetně vysvětlení důvodu odchýlení
a uvedení konkrétních pravidel politiky odmě-
ňování, od kterých se emitent odchýlil,

ledaže osobě taková odměna nebyla poskytnuta ani
nebyla splatná nebo emitent takovým způsobem ne-
postupoval.

(2) Zpráva o odměňování dále obsahuje roční
změnu finančních a nefinančních klíčových ukaza-
telů výkonnosti emitenta a roční změnu průměrných
odměn zaměstnanců emitenta, kteří nejsou osobami
podle § 121m odst. 1, v přepočtu na zaměstnance se
stanovenou týdenní pracovní dobou, a to alespoň za
5 posledních účetních období, která následují po dni
přijetí akcií k obchodování na regulovaném trhu,
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prezentované společně způsobem, který umožňuje
srovnání.

(3) Zpráva o odměňování neobsahuje zvláštní
kategorie osobních údajů podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího ochranu osob-
ních údajů64) nebo osobní údaje týkající se rodinné
situace osob podle § 121m odst. 1.

§ 121q

Auditor ověří, zda zpráva o odměňování obsa-
huje informace podle § 121p odst. 1.

§ 121r

Emitent neuvádí ve výroční zprávě emitenta in-
formace podle § 118 odst. 4 písm. f) až h).

§ 121s

Významné transakce uzavírané emitentem

(1) Významnou transakcí uzavíranou emiten-
tem je smlouva nebo dohoda, na základě které do-
chází ke

a) zcizení nebo nabytí majetku emitentem ve výši
přesahující 10 % aktiv vyplývajících z účetní
závěrky za účetní období bezprostředně před-
cházející účetnímu období, ve kterém se trans-
akce uzavírá, nebo

b) zvýšení pouze dluhů emitenta o dluh nebo pod-
míněný dluh ve výši přesahující 10 % aktiv vy-
plývajících z účetní závěrky za účetní období
bezprostředně předcházející účetnímu období,
ve kterém se transakce uzavírá.

(2) Transakce s toutéž spřízněnou stranou uza-
vřené v průběhu téhož účetního období se pro účely
odstavce 1 sčítají.

§ 121t

Uzavírání a schvalování významných transakcí
se spřízněnými stranami

Emitent může uzavřít významnou transakci se
spřízněnou stranou pouze se souhlasem valné hro-
mady. Emitent v pozvánce na valnou hromadu uvede
informace podle § 121u odst. 1; není-li známé přesné
datum uzavření významné transakce, uvede alespoň
období, ve kterém uzavření transakce důvodně před-
pokládá. V případě podle § 121u odst. 3 obsahuje
pozvánka na valnou hromadu i informace podle
§ 121u odst. 1 písm. c) až f) o každé dílčí transakci,

která nepodléhá schválení valnou hromadou, a celko-
vou výši transakcí.

§ 121u

Uveřejnění významných transakcí
se spřízněnými stranami

(1) Emitent uveřejní na svých internetových
stránkách nejpozději v den uzavření významné
transakce se spřízněnou stranou alespoň

a) informace o povaze vztahu emitenta se spřízně-
nou stranou,

b) jméno spřízněné strany,

c) předmět významné transakce,

d) datum uzavření významné transakce,

e) výši významné transakce a

f) další informace nezbytné pro posouzení, zda je
významná transakce spravedlivá a přiměřená
z pohledu emitenta a akcionářů, kteří nejsou
spřízněnou stranou.

(2) Osoba ovládaná emitentem sdělí emitentovi
informace podle odstavce 1 o významné transakci
uzavřené mezi ní a jinou spřízněnou stranou emi-
tenta bez zbytečného odkladu po uzavření této
transakce. Emitent uveřejní tyto informace bez zby-
tečného odkladu po jejich obdržení na svých inter-
netových stránkách.

(3) Dojde-li ke splnění kritérií významnosti
transakce v důsledku sčítání transakcí uzavíraných
s toutéž spřízněnou stranou podle § 121s odst. 2,
uveřejní emitent informace podle odstavce 1 o každé
dílčí transakci a současně uvede i celkovou výši všech
transakcí.

(4) Odstavci 1 až 3 nejsou dotčena pravidla
uveřejňování vnitřních informací podle čl. 17 odst. 1
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 596/2014.

§ 121v

Výjimky ze schvalování a uveřejňování
významných transakcí se spřízněnými stranami

(1) Ustanovení § 121t a 121u se nepoužijí na
významnou transakci se spřízněnou stranou uzavíra-
nou v rámci běžného obchodního styku a za běž-
ných tržních podmínek.

(2) Ustanovení § 121t a 121u se dále nepoužijí
na významné transakce
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a) týkající se odměňování osob podle § 121m
odst. 1 v souladu s § 121k až 121n,

b) uzavřené mezi emitentem a jím ovládanou oso-
bou, je-li emitent jejím jediným společníkem
nebo není-li jejím společníkem žádná spřízněná
strana emitenta, a

c) uzavřené bankou na základě rozhodnutí nebo
opatření obecné povahy zaměřených na ochra-
nu její stability vydaných Českou národní ban-
kou nebo na základě rozhodnutí nebo opatření
obecné povahy vydaných podle zákona
o ozdravných postupech a řešení krize na fi-
nančním trhu orgánem příslušným k řešení
krize.

(3) Dozorčí nebo správní rada emitenta upraví
v případě významných transakcí podle odstavce 1
vnitřní postup umožňující pravidelně posuzovat,
zda jsou splněny podmínky podle odstavce 1; posu-
zování se neúčastní člen dozorčí nebo správní rady,
který je spřízněnou stranou emitenta.

64) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v sou-
vislosti se zpracováním osobních údajů a o volném po-
hybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obec-
né nařízení o ochraně osobních údajů).“.

Dosavadní hlavy III až VIII se označují jako hlavy V
až X.

15. V § 123 odst. 1 a 2 se číslo „V“ nahrazuje
číslem „VIII“.

16. V § 127 odst. 1 se číslo „III“ nahrazuje
číslem „V“.

17. V části deváté se za hlavu VI vkládá nová
hlava VII, která včetně nadpisu zní:

„HLAVA VII

POVINNOSTI NĚKTERÝCH
KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

A DALŠÍCH VYBRANÝCH SUBJEKTŮ

§ 127e

Působnost

(1) Ustanovení této hlavy se použijí v případě,
že institucionální investor vlastní akcie nebo ob-
dobné cenné papíry představující podíl na emitentovi

se sídlem v členském státě Evropské unie, jsou-li při-
jaté k obchodování na evropském regulovaném trhu.

(2) Ustanovení této hlavy se použijí na správce
aktiv v případě, že správce aktiv poskytuje investiční
službu podle § 4 odst. 2 písm. d) nebo obhospoda-
řuje investiční fondy a zahraniční investiční fondy
podle zákona upravujícího investiční společnosti a in-
vestiční fondy, a to ve vztahu k akciím nebo obdob-
ným cenným papírům představujícím podíl na emi-
tentovi se sídlem v členském státě Evropské unie,
jsou-li přijaté k obchodování na evropském regulo-
vaném trhu.

(3) Ustanovení § 127l až 127n se použijí na po-
radce pro hlasování se sídlem nebo skutečným síd-
lem v České republice a na poradce pro hlasování se
sídlem nebo skutečným sídlem ve státě, který není
členským státem Evropské unie, jenž působí v České
republice prostřednictvím pobočky.

Politika zapojení

§ 127f

(1) Institucionální investor a správce aktiv vy-
pracují ve vztahu k emitentovi politiku výkonu hla-
sovacích práv a svého dalšího zapojení (dále jen „po-
litika zapojení“) a bezplatně ji uveřejní na svých in-
ternetových stránkách.

(2) Politika zapojení obsahuje

a) způsob, jakým investiční strategie institucionál-
ního investora upravuje jeho zapojení ve vztahu
k emitentovi,

b) způsob, jakým investiční strategie správce aktiv
upravuje zapojení akcionářů, jejichž akcie nebo
obdobné cenné papíry obhospodařuje, ve
vztahu k emitentovi,

c) způsob, jakým institucionální investor nebo
správce aktiv sleduje významné záležitosti týka-
jící se emitenta, zejména

1. strategii činnosti emitenta,
2. finanční a nefinanční klíčové ukazatele vý-

konnosti,

3. rizika, kterým je emitent vystaven,

4. kapitálovou strukturu emitenta,

5. sociální a environmentální dopady činnosti
emitenta a

6. způsob, jakým je emitent řízen a spravován,

d) způsob komunikace s emitentem,
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e) způsob výkonu hlasovacích práv nebo jiných
práv spojených s cenným papírem představují-
cím podíl na emitentovi,

f) způsob spolupráce s ostatními akcionáři na vý-
konu hlasovacích práv a dalším zapojení ve
vztahu k emitentovi,

g) způsob komunikace s relevantními zúčastně-
nými stranami,

h) postup při řešení skutečných nebo potenciál-
ních střetů zájmů v souvislosti se zapojením in-
stitucionálního investora nebo správce aktiv ve
vztahu k emitentovi.

§ 127g

(1) Institucionální investor a správce aktiv kaž-
doročně bezplatně uveřejní na svých internetových
stránkách ve vztahu k emitentovi

a) popis, jakým byla politika zapojení prováděna,

b) obecnou strategii pro hlasování,

c) informace o tom, jak hlasovali na valných hro-
madách emitenta, jestliže je toto hlasování vý-
znamné vzhledem k předmětu hlasování nebo
velikosti podílu na emitentovi,

d) vysvětlení jejich hlasování na valné hromadě
emitenta, ledaže hlasování nemá podstatný do-
pad na činnost emitenta nebo podíl na emiten-
tovi je zanedbatelný, a

e) informace o využívání služeb poradců pro hla-
sování.

(2) Provádí-li správce aktiv politiku zapojení
včetně hlasování na valné hromadě jménem institu-
cionálního investora, uveřejní institucionální inves-
tor odkaz na internetové stránky správce aktiv, na
kterých je uveřejněna informace podle odstavce 1
nebo odůvodnění podle § 127h.

§ 127h

Institucionální investor a správce aktiv nemusí
uveřejnit informace podle § 127f a § 127g odst. 1,
uveřejní-li pro to dostatečné odůvodnění.

§ 127i

Institucionální investor a správce aktiv při vy-
pracování politiky zapojení uplatňují obdobně po-
stupy, které uplatňují na předcházení střetu zájmů.

§ 127j

Investiční strategie institucionálního investora

(1) Institucionální investor bezplatně uveřejní
na svých internetových stránkách, jak hlavní prvky
jeho investiční strategie

a) odpovídají struktuře a splatnosti jeho dluhů,
s důrazem na dlouhodobé dluhy, a

b) přispívají ke střednědobé a dlouhodobé výkon-
nosti jeho investic.

(2) Má-li institucionální investor ve svém ma-
jetku akcii nebo obdobný cenný papír představující
podíl na emitentovi, které jsou obchodované na
evropském regulovaném trhu, a tento majetek je ob-
hospodařován správcem aktiv na základě jeho vlast-
ního uvážení, uveřejní institucionální investor na
svých internetových stránkách tyto skutečnosti,
které jsou součástí ujednání se správcem aktiv o ob-
hospodařování majetku:

a) jakým způsobem ujednání motivuje správce ak-
tiv, aby

1. uvedl do souladu svoji investiční strategii
a svá investiční rozhodnutí se strukturou
a splatností dluhů institucionálního inves-
tora, zejména dlouhodobých dluhů,

2. přijímal investiční rozhodnutí na základě
hodnocení střednědobé a dlouhodobé vý-
konnosti emitenta, jehož cenné papíry před-
stavující podíl na emitentovi obhospodařuje,

b) jak se správce aktiv zapojuje do činnosti emi-
tenta, s cílem zlepšit jeho střednědobou a dlou-
hodobou výkonnost,

c) způsob, jakým je metoda a časové období hod-
nocení činnosti správce aktiv a odměna za ob-
hospodařování majetku v souladu se strukturou
a splatností dluhů institucionálního investora,
zejména dlouhodobých dluhů, a jak zohledňují
celkovou výkonnost emitenta,

d) způsob, jakým institucionální investor

1. dohlíží na náklady vynaložené správcem ak-
tiv v souvislosti s obratem obhospodařova-
ného majetku,

2. stanoví a sleduje cílový obrat nebo rozpětí
cílového obratu obhospodařovaného ma-
jetku,

e) dobu trvání tohoto ujednání.

(3) Institucionální investor uveřejní informace
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podle odstavce 2 také tehdy, jestliže investuje do
cenného papíru představujícího podíl na emitentovi
prostřednictvím investičního fondu nebo zahranič-
ního investičního fondu.

(4) Neobsahuje-li ujednání o obhospodařování
majetku institucionálního investora správcem aktiv
některou ze skutečností podle odstavce 2, uveřejní
institucionální investor na svých internetových
stránkách dostatečné odůvodnění, proč tomu tak je.

(5) Institucionální investor informace podle od-
stavců 1 až 3 aktualizuje jednou ročně, jestliže dojde
k jejich podstatné změně.

(6) Institucionální investor může místo uveřej-
nění na svých internetových stránkách zahrnout in-
formace podle odstavců 2 až 4 do své zprávy o sol-
ventnosti a finanční situaci podle zákona upravují-
cího pojišťovnictví.

§ 127k

Investiční strategie správce aktiv

(1) Obhospodařuje-li správce aktiv majetek in-
stitucionálního investora, jehož součástí jsou cenné
papíry představující podíl na emitentovi, sdělí kaž-
doročně institucionálnímu investorovi, jak je jeho
investiční strategie a její uskutečňování v souladu
s ujednáním o obhospodařování a jak přispívá ke
střednědobé a dlouhodobé výkonnosti institucionál-
ního investora. To platí i tehdy, obhospodařuje-li
správce aktiv investiční fond nebo zahraniční inves-
tiční fond, prostřednictvím kterého institucionální
investor investoval do cenných papírů představují-
cích podíl na emitentovi.

(2) Sdělení podle odstavce 1 obsahuje informa-
ce o

a) hlavních střednědobých a dlouhodobých rizi-
cích spojených s investicí,

b) struktuře investice, kterou správce aktiv obhos-
podařuje,

c) obratu investice a nákladech vynaložených
v souvislosti s obratem,

d) využití poradců pro hlasování pro účely plnění
politiky zapojení,

e) politice uplatňované při zápůjčce cenných pa-
pírů a jejím využití pro politiku zapojení ze-
jména v době konání valné hromady emitenta,

f) skutečnosti, jak investiční strategie vychází z po-

souzení střednědobé a dlouhodobé výkonnosti
emitenta, včetně posouzení nefinančních klíčo-
vých ukazatelů výkonnosti emitenta,

g) střetu zájmů, který nastal v souvislosti s prová-
děním politiky zapojení, a způsobu jeho řešení.

(3) Správce aktiv nemusí sdělit informace podle
odstavců 1 a 2, jsou-li veřejně dostupné.

Informační povinnosti poradce pro hlasování

§ 127l

(1) Poradce pro hlasování bezplatně uveřejní

a) odkaz na kodex chování, který uplatňuje při
přípravě analýz, poradenství nebo doporučení
pro hlasování souvisejících s výkonem hlasova-
cích práv a informaci o tom, jak tento kodex
uplatňuje, nebo

b) dostatečné odůvodnění, proč kodex chování po-
dle písmene a) neuplatňuje.

(2) Uplatňuje-li poradce pro hlasování kodex
chování podle odstavce 1 písm. a) a odchýlí-li se
od jeho ustanovení, uveřejní, od jakého ustanovení
se odchýlil, vysvětlí důvody odchýlení a uveřejní
i jiná opatření, která případně přijal.

(3) Poradce pro hlasování uveřejní informace
podle odstavců 1 a 2 bezplatně na svých interneto-
vých stránkách a alespoň jednou ročně je aktualizuje.

§ 127m

(1) Poradce pro hlasování alespoň jednou ročně
uveřejní tyto informace týkající se přípravy jeho ana-
lýz, poradenství a doporučení pro hlasování souvise-
jících s výkonem hlasovacích práv:

a) základní popis metodik a modelů, které pou-
žívá,

b) hlavní informační zdroje, které používá,

c) popis přijatých opatření k zajištění kvality,
včetně odborné kvalifikace příslušných pracov-
níků,

d) zda a jak zohledňuje národní tržní podmínky,

e) zda a jak zohledňuje požadavky stanovené
právními předpisy a vnitřními předpisy emi-
tenta,

f) základní popis politiky hlasování, kterou uplat-
ňuje pro jednotlivé trhy,
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g) zda komunikuje s emitentem a relevantními zú-
častněnými stranami,

h) rozsah a popis komunikace podle písmene g),

i) jak předchází střetu zájmů a jak vzniklý střet
zájmů řeší.

(2) Poradce pro hlasování bezplatně uveřejní
informace podle odstavce 1 na svých internetových
stránkách a ponechá je zde dostupné alespoň po
dobu 3 let ode dne jejich uveřejnění.

(3) Jsou-li informace podle odstavce 1 již k dis-
pozici jako součást uveřejnění podle § 127l, nemusí
být uveřejněny samostatně.

§ 127n

Identifikace střetu zájmů

Poradce pro hlasování bez zbytečného odkladu
informuje své zákazníky o skutečném nebo možném
střetu zájmů, který může ovlivnit přípravu jeho ana-
lýz, poradenství nebo doporučení pro hlasování sou-
visejících s výkonem hlasovacích práv. Současně in-
formuje zákazníky o tom, jak tento střet zájmů
řeší.“.

Dosavadní hlavy VII až X se označují jako hla-
vy VIII až XI.

18. V § 171 odstavec 1 zní:

„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba,
která vede evidenci investičních nástrojů, se dopustí
přestupku tím, že

a) neuchová evidenci nebo dokumenty podle
§ 99a,

b) neposkytne údaje podle § 115 odst. 1, nebo

c) poruší povinnost podle § 121d nebo § 121e
odst. 2, 3, 4 nebo 5.“.

19. V § 171 odst. 3 se slovo „nebo“ nahrazuje
slovy „písm. a) nebo b) nebo odstavce“.

20. V § 171 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze
uložit pokutu do 1 000 000 Kč.“.

21. V § 172 se za odstavec 2 vkládá nový od-
stavec 3, který zní:

„(3) Právnická osoba se dále jako emitent uve-
dený v § 118 odst. 1 písm. a) dopustí přestupku tím,
že

a) neposkytne informace podle § 121e odst. 1,
nebo

b) poruší povinnost podle § 121k odst. 4, § 121o
odst. 4, § 121u odst. 1, § 121u odst. 2 věty
druhé nebo § 121u odst. 3.“.

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

22. V § 172 odst. 7 se slova „nebo 3“ nahrazují
slovy „ , 3 nebo 4“.

23. § 173a včetně nadpisu zní:

„§ 173a

Přestupky institucionálního investora
a správce aktiv

(1) Institucionální investor se dopustí přestup-
ku tím, že

a) nevypracuje nebo neuveřejní politiku zapojení
podle § 127f, nebo

b) poruší povinnost podle § 127g nebo 127j.

(2) Správce aktiv se dopustí přestupku tím, že

a) nevypracuje nebo neuveřejní politiku zapojení
podle § 127f, nebo

b) poruší povinnost podle § 127g.

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

Čl. III

Přechodná ustanovení

1. Představenstvo nebo správní rada emitenta
podle § 118 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2004
Sb., ve znění zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/
/2006 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 188/
/2011 Sb. a zákona č. 148/2016 Sb., jehož akcie byly
přijaty k obchodování na evropském regulovaném
trhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
předloží politiku odměňování podle § 121k zákona
č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, ke schválení nejpozději
první valné hromadě, která schvaluje účetní závěrku
emitenta, konané po uplynutí 90 dnů ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona. Nepředloží-li představen-
stvo nebo správní rada emitenta politiku odměňo-
vání podle věty první, je výkon funkce členů před-
stavenstva nebo členů správní rady bezplatný, a to
ode dne konání valné hromady podle věty první až
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do dne konání valné hromady, které byla předložena
politika odměňování ke schválení.

2. Představenstvo nebo správní rada emitenta
podle § 118 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2004
Sb., ve znění zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/
/2006 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 188/
/2011 Sb. a zákona č. 148/2016 Sb., jehož akcie byly
přijaty k obchodování na evropském regulovaném
trhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
předloží zprávu o odměňování podle § 121o zákona
č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, ke schválení valné hro-
madě, která schvaluje účetní závěrku emitenta za
účetní období, ve kterém byla valné hromadě poprvé
předložena politika odměňování podle § 121k zá-
kona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona.

3. Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) zá-
kona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 56/2006 Sb.,
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zá-
kona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 148/2016 Sb., uvede
ve zprávě o odměňování údaje podle § 121p odst. 1
písm. b) nebo podle § 121p odst. 2 zákona č. 256/
/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-

nosti tohoto zákona, jen za účetní období, která ná-
sledují po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o nabídkách převzetí

Čl. IV

V § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 104/2008 Sb.,
o nabídkách převzetí a o změně některých dalších
zákonů (zákon o nabídkách převzetí), ve znění zá-
kona č. 188/2011 Sb., se slova „institucionálního in-
vestora nebo“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

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

v z. Filip v. r.

Zeman v. r.

v z. Schillerová v. r.
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205

ZÁKON

ze dne 25. července 2019,

kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zpravodajských službách
České republiky

Čl. I

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských služ-
bách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995
Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb.,
zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zá-
kona č. 80/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 357/2011 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona
č. 170/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona
č. 219/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb., zákona
č. 251/2017 Sb., zákona č. 325/2017 Sb. a zákona
č. 35/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 11 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Orgány veřejné správy poskytnou požadovanou
pomoc a informace bez zbytečného odkladu a bez-
platně, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.“.

2. V § 11 odst. 2 větě první se za slova „Gene-
rálního finančního ředitelství“ vkládají slova „nebo
Generálního ředitelství cel“ a ve větě druhé se slova
„nemusí žádosti vyhovět, pokud“ nahrazují slovy
„nebo Generální ředitelství cel žádosti vyhoví,
ledaže“.

3. V § 11 odst. 5 se slova „vedených v regis-
trech, informačních systémech a evidencích uvede-
ných v odstavcích 3 a 4“ zrušují.

4. V § 11 odstavec 7 zní:

„(7) Evidenční ochranou údajů se rozumí vy-
hodnocování záznamů o poskytnutí a využití údajů
a o přístupu do informačních systémů, včetně zá-
znamů, které obsahují neveřejné nebo znepřístup-
něné údaje; tyto záznamy se poskytují z informač-
ních systémů veřejné správy. V případě záznamů
z informačního systému datových schránek se nepo-
skytují údaje vztahující se k přihlášení osoby opráv-
něné k přístupu do datové schránky do této datové
schránky a k údajům vztahujícím se k datové zprávě.
Pokud jiné informační systémy využívají údaje z in-
formačních systémů veřejné správy, poskytují se zá-
znamy také z nich, a to na náklady žádající zpravo-
dajské služby. Je-li to technicky možné, poskytují se
záznamy pro účely evidenční ochrany údajů způso-
bem umožňujícím dálkový přístup.“.

5. V § 11 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Evidenčně chráněnými údaji jsou údaje

a) o osobách, které mají vztah k plnění úkolů
zpravodajských služeb, zejména o

1. příslušnících a zaměstnancích zpravodaj-
ských služeb,

2. osobách jednajících ve prospěch zpravodaj-
ských služeb,

3. osobách, které jsou předmětem zájmu zpra-
vodajských služeb, a

4. osobách blízkých osobám uvedeným v bo-
dech 1 až 3,

b) vztahující se ke krycím dokladům a krycím pro-
středkům a

c) vztahující se ke služebním vozidlům.“.

6. V § 11a odstavec 1 zní:

„(1) Zpravodajská služba může písemně žádat
od

a) banky nebo pobočky zahraniční banky (dále jen
„banka“) poskytnutí zprávy o záležitostech tý-
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kajících se klienta banky, které jsou předmětem
bankovního tajemství,

b) spořitelního a úvěrního družstva (dále jen
„družstevní záložna“) poskytnutí zprávy o úda-
jích o členovi družstevní záložny a o jeho trans-
akcích, nebo

c) jiné osoby, která je oprávněna poskytovat pla-
tební služby jako podnikání, poskytnutí zprávy
o uživateli jí poskytované služby a o jeho trans-
akcích.“.

7. V § 11a se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 až 4, které znějí:

„(2) Zpravodajská služba může písemně žádat
poskytnutí zprávy podle odstavce 1 také v budoucím
období.

(3) Poskytnutí zprávy nebo poskytování zpráv
podle odstavce 1 nebo 2 může zpravodajská služba
žádat pouze pro plnění konkrétního úkolu ve své
působnosti a za předpokladu, že by získání požado-
vaných údajů jiným způsobem bylo neúčinné, pod-
statně ztížené nebo v daném případě nemožné.

(4) Zpravodajská služba může požádat, aby
zprávu nebo zprávy podle odstavce 1 nebo 2 od
banky, družstevní záložny nebo jiné osoby, která
je oprávněna poskytovat platební služby jako pod-
nikání, vyžádal a zpravodajské službě je předal orgán
veřejné moci, který by byl na základě zvláštního
právního předpisu oprávněn si takové údaje vyžádat;
to neplatí pro soudy, státní zastupitelství a Finanční
analytický úřad. Vyžádání zprávy postupem podle
věty první je krycím prostředkem podle tohoto zá-
kona nebo podle zvláštního zákona, který upravuje
činnost zpravodajské služby.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako od-
stavce 5 až 10.

8. V § 11a odst. 5 se za číslo „1“ vkládají slova
„ , 2 nebo 4“.

9. V § 11a odst. 6, § 11a odst. 7 větě první
a v § 11a odst. 8 větě první se za slova „klientovi
banky“ vkládají slova „ , členovi družstevní záložny
nebo uživateli platební služby“.

10. V § 11a odst. 8 se věta druhá nahrazuje vě-
tou „Bance nebo družstevní záložně, kterým je roz-
hodnutím uložena povinnost zprávu poskytnout
nebo zprávy poskytovat, nebo orgánu veřejné moci,
který má zprávu od banky nebo družstevní záložny

vyžádat, se spolu s písemnou žádostí podle od-
stavce 1 nebo 2 předkládá pouze tento výpis v lis-
tinné podobě, a to buď jako originál nebo ověřená
kopie originálu7), přičemž banka, družstevní záložna
nebo orgán veřejné moci si pro své vnitřní potřeby
ponechá prostou kopii tohoto výpisu.“.

11. Za § 11b se vkládá nový § 11c, který zní:

„§ 11c

(1) Zpravodajská služba může zpracovávat di-
gitální fotografie a agendové identifikátory fyzických
osob získané z

a) informačního systému evidence občanských
průkazů,

b) informačního systému evidence cestovních do-
kladů,

c) informačního systému evidence diplomatických
a služebních pasů,

d) registru řidičů,

e) centrálního registru řidičů a

f) informačního systému cizinců.

(2) Osobní údaje podle odstavce 1 může zpra-
vodajská služba využívat pouze pro identifikaci kon-
krétní osoby při plnění konkrétního úkolu ve své
působnosti.

(3) Zpravodajská služba osobní údaje podle od-
stavce 1 pravidelně aktualizuje.“.

12. V § 12b odst. 3 písm. c) a d) se slova „nebo
pobočkou zahraniční banky“ zrušují a za slova
„předmětem bankovního tajemství“ se vkládají slova
„ , o poskytnutí zprávy družstevní záložnou o úda-
jích o členovi družstevní záložny a o jeho transak-
cích nebo o poskytnutí zprávy jinou osobou, která je
oprávněna poskytovat platební služby jako podni-
kání, o uživateli jí poskytované služby a o jeho trans-
akcích“.

13. V § 18 odst. 1 se za slova „krycí doklady“
vkládají slova „a krycí prostředky“.

14. V § 18 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

15. Za § 18 se vkládají nové § 18a až 18c, které
včetně nadpisů znějí:
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„§ 18a

Krycí doklady

(1) Krycím dokladem se pro účely tohoto zá-
kona rozumí dokument sloužící k zastírání skutečné
totožnosti příslušníka Úřadu pro zahraniční styky
a informace nebo k utajení jeho příslušnosti k Úřadu
pro zahraniční styky a informace, k zastírání činnosti
Úřadu pro zahraniční styky a informace nebo k uta-
jení objektů Úřadu pro zahraniční styky a informa-
ce.

(2) Krycím dokladem nesmí být průkaz po-
slance nebo senátora, člena vlády, člena bankovní
rady České národní banky, člena kolegia Nejvyššího
kontrolního úřadu, soudce Ústavního soudu, slu-
žební průkaz soudce nebo státního zástupce nebo
doklad žijící osoby.

(3) Je-li to vzhledem k povaze krycího dokladu
nutné, může Úřad pro zahraniční styky a informace
v nezbytné míře zpracovávat údaje v informačních
systémech vedených podle zvláštních právních před-
pisů, a to vložením, změnou nebo fyzickým vyma-
záním údajů souvisejících s krycím dokladem nebo
blokováním těchto údajů. Správci informačních sy-
stémů veřejné správy a na náklady Úřadu pro zahra-
niční styky a informace také správci jiných informač-
ních systémů využívajících údaje z informačních sy-
stémů veřejné správy poskytnou při tomto zpraco-
vávání potřebnou součinnost; při tom postupují tak,
aby nedošlo k vyzrazení činnosti Úřadu pro zahra-
niční styky a informace.

(4) Krycí doklad opatřuje Úřad pro zahraniční
styky a informace nebo Ministerstvo vnitra na zá-
kladě rozhodnutí ředitele Úřadu pro zahraniční
styky a informace.

(5) Úřadu pro zahraniční styky a informace vy-
dává krycí doklady Ministerstvo vnitra.

(6) Úřad pro zahraniční styky a informace vede
evidenci opatřených krycích dokladů.

§ 18b

Krycí prostředky

(1) Krycím prostředkem se pro účely tohoto
zákona rozumí věc, která není dokumentem, prostor
nebo činnost sloužící k zastírání skutečné totožnosti
osoby nebo činnosti Úřadu pro zahraniční styky
a informace.

(2) Krycí prostředek opatřuje nebo zřizuje
Úřad pro zahraniční styky a informace na základě
rozhodnutí jeho ředitele.

(3) Úřad pro zahraniční styky a informace vede
evidenci opatřených a zřízených krycích prostředků.

§ 18c

Na základě požadavku Úřadu pro zahraniční
styky a informace pro něj Ministerstvo vnitra pro-
vádí opatření k evidenční ochraně údajů.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Bezpečnostní informační službě

Čl. II

Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní infor-
mační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb., zá-
kona č. 155/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 53/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 499/2004 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona
č. 21/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 254/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 318/2015 Sb. a zákona č. 35/2018 Sb., se mění
takto:

1. V § 10 odst. 4 se slovo „tří“ nahrazuje čís-
lem „4“.

2. V § 13 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Krycím dokladem se pro účely tohoto zá-
kona rozumí dokument sloužící k zastírání skutečné
totožnosti příslušníka nebo k utajení jeho přísluš-
nosti k Bezpečnostní informační službě, k zastírání
činnosti Bezpečnostní informační služby nebo k uta-
jení objektů Bezpečnostní informační služby.

(2) Krycím dokladem nesmí být průkaz po-
slance nebo senátora, člena vlády, člena bankovní
rady České národní banky, člena kolegia Nejvyššího
kontrolního úřadu, soudce Ústavního soudu, slu-
žební průkaz soudce nebo státního zástupce nebo
doklad žijící osoby.“.

3. V § 13 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou
„Správci informačních systémů veřejné správy a na
náklady Bezpečnostní informační služby také
správci jiných informačních systémů využívajících
údaje z informačních systémů veřejné správy po-
skytnou při tomto zpracovávání potřebnou součin-
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nost; při tom postupují tak, aby nedošlo k vyzrazení
činnosti Bezpečnostní informační služby.“.

4. V § 13 odst. 4 se za slovo „doklady“ vkládají
slova „opatřuje a“, slova „a krycí prostředky vydává,
zřizuje nebo k jejich zřízení dává podnět“ se zrušují
a za slovo „rozhodnutí“ se vkládá slovo „jejího“.

5. V § 13 odst. 5 se slova „vydaných a zříze-
ných“ nahrazují slovem „opatřených“ a slova „a
krycích prostředků“ se zrušují.

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

„§ 13a

Krycí prostředky

(1) Krycím prostředkem se pro účely tohoto
zákona rozumí věc, která není dokumentem, prostor
nebo činnost sloužící k zastírání skutečné totožnosti
osoby nebo činnosti Bezpečnostní informační
služby.

(2) Krycí prostředek opatřuje nebo zřizuje Bez-
pečnostní informační služba na základě rozhodnutí
jejího ředitele.

(3) Bezpečnostní informační služba vede evi-
denci opatřených a zřízených krycích prostředků.“.

7. V § 19 odst. 3 písm. e) se za slova „předmě-
tem bankovního tajemství8),“ vkládají slova „o po-
skytnutí zprávy spořitelním a úvěrním družstvem
o údajích o svém členovi a o jeho transakcích nebo
o poskytnutí zprávy jinou osobou, která je opráv-
něna poskytovat platební služby jako podnikání,
o uživateli jí poskytované služby a o jeho transak-
cích,“.

8. V § 19 odst. 3 písm. f) se za slova „předmě-
tem bankovního tajemství10),“ vkládají slova „o po-
skytnutí zprávy spořitelním a úvěrním družstvem
o údajích o svém členovi a o jeho transakcích nebo
o poskytnutí zprávy jinou osobou, která je opráv-
něna poskytovat platební služby jako podnikání,
o uživateli jí poskytované služby a o jeho transak-
cích,“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Vojenském zpravodajství

Čl. III

Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodaj-

ství, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 254/
/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 64/2014
Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 47/2016 Sb.
a zákona č. 35/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 3 se slovo „tří“ nahrazuje čís-
lem „4“ a slovo „tři“ se nahrazuje číslem „4“.

2. V § 13 odst. 1 se slova „listina, popřípadě
jiný“ zrušují a slova „anebo k utajení skutečných
zájmů nebo“ se nahrazují slovy „ , k zastírání čin-
nosti Vojenského zpravodajství nebo k utajení“.

3. V § 13 odstavce 2 až 5 znějí:

„(2) Krycím dokladem nesmí být průkaz po-
slance nebo senátora, člena vlády, člena bankovní
rady České národní banky, člena kolegia Nejvyššího
kontrolního úřadu, soudce Ústavního soudu, slu-
žební průkaz soudce nebo státního zástupce nebo
doklad žijící osoby.

(3) Je-li to vzhledem k povaze krycího dokladu
nutné, je Vojenské zpravodajství oprávněno v ne-
zbytné míře zpracovávat údaje v informačních systé-
mech vedených podle zvláštních právních předpisů,
a to vložením, změnou nebo fyzickým vymazáním
údajů souvisejících s krycím dokladem nebo bloko-
váním těchto údajů. Správci informačních systémů
veřejné správy a na náklady Vojenského zpravodaj-
ství také správci jiných informačních systémů využí-
vajících údaje z informačních systémů veřejné správy
poskytnou při tomto zpracovávání potřebnou sou-
činnost; při tom postupují tak, aby nedošlo k vyzra-
zení činnosti Vojenského zpravodajství.

(4) Krycí doklad opatřuje Vojenské zpravodaj-
ství na základě rozhodnutí jeho ředitele.

(5) Krycí doklad vydává Vojenské zpravodaj-
ství; vydání krycího dokladu může Vojenskému
zpravodajství zabezpečit také Ministerstvo obrany,
Ministerstvo vnitra nebo Bezpečnostní informační
služba.“.

4. V § 14 odst. 1 se slova „listinou ani jiným“

zrušují.

5. V § 22 odst. 3 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „ , o poskytnutí zprávy spořitelním
a úvěrním družstvem o údajích o svém členovi
a o jeho transakcích nebo o poskytnutí zprávy jinou
osobou, která je oprávněna poskytovat platební
služby jako podnikání, o uživateli jí poskytované
služby a o jeho transakcích“.
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6. V § 22 odst. 3 písm. e) se za slovo „tajem-
ství18)“ vkládají slova „ , o poskytnutí zprávy spoři-
telním a úvěrním družstvem o údajích o svém členovi
a o jeho transakcích nebo o poskytnutí zprávy jinou
osobou, která je oprávněna poskytovat platební
služby jako podnikání, o uživateli jí poskytované
služby a o jeho transakcích“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

v z. Filip v. r.

Zeman v. r.

v z. Schillerová v. r.
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206

ZÁKON

ze dne 24. července 2019,

kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh,
ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o uvádění dřeva
a dřevařských výrobků na trh

Čl. I

Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevař-
ských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017
Sb., se mění takto:

1. V § 1 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně po-
známky pod čarou č. 30 zní:

„(2) V návaznosti na přímo použitelný předpis
Evropské unie30) tento zákon dále stanoví působnost
správních úřadů (dále jen „příslušný orgán“) a orga-
nizační složky státu v oblasti režimu licencí FLEGT
pro dovoz dřeva (dále jen „licence pro dovoz
dřeva“).

30) Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince
2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva
do Evropského společenství, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1024/2008 ze dne 17. října 2008,
kterým se stanoví podrobná opatření k provádění naří-
zení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí
FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství.“.

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

„d) pověřenou osobou organizační složka státu,
která v rámci výkonu jí vymezeného předmětu
činnosti splňuje odborné a technické předpo-
klady pro provádění odborných činností uvede-
ných v § 10 a vůči které vykonává Ministerstvo
zemědělství (dále jen „ministerstvo“) funkci zři-
zovatele.“.

3. Poznámky pod čarou č. 4 až 6 se zrušují, a to
včetně odkazů na poznámky pod čarou.

4. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „orgány státní
správy“ nahrazují slovy „příslušnými orgány podle
§ 4 a správními orgány uvedenými v § 6a“.

5. V § 3 odst. 2 se slova „Ministerstva zeměděl-
ství (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem „mi-
nisterstva“.

6. V § 3 odst. 3 se slova „a orgány státní
správy“ nahrazují slovy „ , příslušné orgány podle
§ 4 a správní orgány uvedené v § 6a“.

7. Nadpis nad označením § 4 se zrušuje.

8. § 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 31 až 33 zní:

„§ 4

Příslušné orgány

(1) Příslušnými orgány podle přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví po-
vinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh
dřevo a dřevařské výrobky31), jsou ministerstvo,
krajské úřady a Česká obchodní inspekce (dále jen
„inspekce“).

(2) Příslušné orgány podle odstavce 1

a) s výjimkou inspekce přijímají oznámení32) od
kontrolních organizací13) o významných nebo
opakovaných porušeních povinností ze strany
hospodářských subjektů, které využívají systém
náležité péče zavedený kontrolními organiza-
cemi,

b) zasílají do centrální evidence informace v roz-
sahu a způsobem stanovenými vyhláškou mi-
nisterstva,

c) spolupracují podle čl. 12 přímo použitelného
předpisu Evropské unie, kterým se stanoví po-
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vinnosti hospodářských subjektů uvádějících na
trh dřevo a dřevařské výrobky.

(3) Příslušnými orgány podle přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie o zavedení režimu li-
cencí pro dovoz dřeva33) jsou ministerstvo, Gene-
rální ředitelství cel a celní úřady.

31) Čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 995/2010.

32) Čl. 8 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 995/2010.

33) Čl. 7 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005.“.

9. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 4a

Využívání údajů z informačních systémů
veřejné správy

(1) Příslušné orgány podle § 4 odst. 1 a pově-
řená osoba využívají při výkonu působnosti podle
tohoto zákona ze základního registru obyvatel údaje
v tomto rozsahu:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na
kterou mají být doručovány písemnosti,

c) datum, místo a okres narození; u fyzické osoby,
která se narodila mimo území České republiky,
datum, místo a stát narození,

d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí fy-
zické osoby mimo území České republiky, da-
tum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlá-
šení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uve-
den jako den smrti nebo den, který fyzická
osoba nepřežila, a datum nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí,

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

(2) Příslušné orgány podle § 4 odst. 1 a pově-
řená osoba využívají při výkonu působnosti podle
tohoto zákona z informačního systému evidence
obyvatel údaje v tomto rozsahu:

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

b) datum narození,

c) místo a okres narození; u fyzické osoby, která

se narodila mimo území České republiky, místo
a stát narození,

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

e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předcho-
zích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též
adresa, na kterou mají být doručovány písem-
nosti,

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

g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí fy-
zické osoby mimo území České republiky, da-
tum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlá-
šení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uve-
den jako den smrti nebo den, který fyzická
osoba nepřežila, a datum nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.

(3) Příslušné orgány podle § 4 odst. 1 a pově-
řená osoba využívají při výkonu působnosti podle
tohoto zákona z informačního systému cizinců údaje
v tomto rozsahu:

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

b) datum narození,

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

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

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

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

g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí fy-
zické osoby mimo území České republiky, da-
tum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlá-
šení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uve-
den jako den smrti nebo den, který fyzická
osoba nepřežila, a datum nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.

(4) Příslušné orgány podle § 4 odst. 1 a pově-
řená osoba využívají při výkonu působnosti podle
tohoto zákona ze základního registru právnických
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osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné
moci kromě veřejně přístupných údajů údaje v roz-
sahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení podnikající
fyzické osoby nebo zahraniční osoby a

b) adresa místa pobytu v České republice, popří-
padě bydliště v zahraničí podnikající fyzické
osoby nebo zahraniční osoby.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel nebo v základ-
ním registru právnických osob, podnikajících fyzic-
kých osob a orgánů veřejné moci, se využijí z infor-
mačního systému evidence obyvatel nebo informač-
ního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.“.

10. V § 5 písmeno a) zní:

„a) pověřuje prováděním odborných činností uve-
dených v § 10 pověřenou osobu,“.

Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.

11. V § 5 písm. b) se slovo „Komisi“ nahrazuje
slovy „Evropskou komisi (dále jen „Komise“)“
a slovo „uznání“ se nahrazuje slovem „uznání17)“.

Poznámka pod čarou č. 17 zní:

„17) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 363/
/2012.“.

12. V § 5 se na konci písmene f) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena g) až i), která znějí:

„g) oznamuje Komisi veškeré informace o tom, že
dochází nebo došlo k porušení přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie o zavedení režimu
licencí pro dovoz dřeva,

h) zpracovává a zasílá Komisi v termínech podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie
o zavedení režimu licencí pro dovoz dřeva vý-
roční zprávu za předcházející rok,

i) v případě pochybností o platnosti licence pro
dovoz dřeva požaduje po licenčním orgánu vy-
vážející partnerské země v souladu s dohodou
o partnerství uzavřenou s vyvážející partner-
skou zemí dodatečné ověření platnosti licence
pro dovoz dřeva a další vysvětlení; o výsledku
bez zbytečného odkladu informuje Generální
ředitelství cel.“.

13. V § 6 úvodní část ustanovení zní: „Krajský
úřad“.

14. V § 6 písm. a) se slova „kontrolují na zá-
kladě podnětu inspekce nebo pověřené osoby“ na-
hrazují slovy „provádí kontrolu“.

15. V § 6 písm. b) se slova „v rámci kontrol
podle písmene a) mohou uložit zavedení nápravných
opatření“ nahrazují slovy „ukládá nápravné opa-
tření“.

16. V § 6 písm. c) se slovo „poskytují“ nahra-
zuje slovem „poskytuje“.

17. V § 6 písm. d) se slovo „projednávají“ na-
hrazuje slovem „projednává“.

18. V § 6 se na konci písmene d) tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) přijímá okamžitá prozatímní opatření podle
čl. 10 odst. 5 přímo použitelného předpisu
Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti
hospodářských subjektů uvádějících na trh
dřevo a dřevařské výrobky.“.

19. V § 6 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Pověření zaměstnanci krajského úřadu se
při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem,
který je dokladem o jejich pověření ke kontrole.

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor prů-
kazu podle odstavce 2.“.

20. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně
poznámky pod čarou č. 34 zní:

„§ 6a

Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a Vojenský lesní úřad zasílají

a) krajskému úřadu a pověřené osobě informace
o pravomocném rozhodnutí o přestupku za ne-
zákonně vytěžené dřevo z domácí lesní pro-
dukce ve svém správním obvodu,

b) pověřené osobě údaje z lesní hospodářské evi-
dence34) v rozsahu a způsobem stanovenými
vyhláškou podle § 3 odst. 3.

34) § 40 zákona č. 289/1995 Sb.“.

21. V § 7 úvodní část ustanovení zní: „In-
spekce“.
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Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.

22. V § 8 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „na vyžádání příslušných orgánů nebo pově-
řené osoby o kontrolovaném hospodářském sub-
jektu, který uvádí na trh dřevo nebo dřevařské vý-
robky z ostatní produkce,“ nahrazují slovy „přísluš-
ným orgánům nebo pověřené osobě o dovozu dřeva
nebo dřevařských výrobků“.

23. V § 8 odst. 1 písm. a) se slova „kontrolova-
ného hospodářského subjektu“ nahrazují slovy „de-
klaranta nebo dovozce“, slova „místo podnikání,“ se
zrušují, za slovo „firmu,“ se vkládají slova „sídlo
a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,“ a slovo
„adresáta“ se nahrazuje slovem „příjemce“.

24. V § 8 odst. 1 písm. c) se slova „v případě
potřeby“ zrušují a na konci textu písmene se do-
plňují slova „nebo dřevařského výrobku“.

25. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Generální ředitelství cel předává minister-
stvu informace nezbytné pro zpracování výroční
zprávy v souladu s ustanovením § 5 písm. g) a h).“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

26. V § 8 odst. 3 se slova „odstavce 1“ nahra-
zují slovy „odstavců 1 a 2“.

27. § 9 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 35 až 39 zní:

„§ 9

Celní úřad

Celní úřad

a) při dovozu přijímá a kontroluje licence pro do-
voz dřeva35),

b) v případě pochybnosti o druhu dřeva použitého
v dovážených dřevařských výrobcích36) požádá
pověřenou osobu o odbornou spolupráci a od-
borné posouzení podle § 10 písm. h),

c) v případě pochybnosti o platnosti licence pro
dovoz dřeva požádá ministerstvo prostřednic-
tvím Generálního ředitelství cel o ověření plat-
nosti licence pro dovoz dřeva u licenčního
orgánu37) podle § 5 písm. i),

d) v případě pochybností podle písmene b) nebo c)
může dřevařské výrobky zadržet postupem po-
dle celního zákona38) do doby, než obdrží od-

borné posouzení podle § 10 písm. h) nebo než
je prověřena platnost licence pro dovoz dřeva
podle § 5 písm. i),

e) v případech, kdy z výsledku kontroly druhu
dřeva použitého v dřevařských výrobcích nebo
výsledku ověření platnosti licence pro dovoz
dřeva provedeného ministerstvem podle § 5
písm. i) vyplyne, že druh dřeva použitý v dová-
žených dřevařských výrobcích neodpovídá li-
cenci pro dovoz dřeva nebo tato licence je ne-
platná, rozhodne o zničení dřevařských vý-
robků podle celních předpisů39),

f) v případech, kdy při dovozu dřevařských vý-
robků podléhajících licencím pro dovoz dřeva
není předložena licence pro dovoz dřeva nebo je
předložena neplatná licence pro dovoz dřeva,
rozhodne o zničení dřevařských výrobků podle
celních předpisů39).

35) Čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005.
36) Čl. 5 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005.
37) Čl. 5 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005.
38) § 39 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění zá-

kona č. 183/2017 Sb.
Čl. 5 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005.

39) Čl. 197 a 198 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.“.

Poznámky pod čarou č. 24 až 26 se zrušují, a to
včetně odkazů na poznámky pod čarou.

28. V § 10 písm. b) se slova „ke kontrole podle
§ 6 písm. a)“ nahrazují slovy „k případnému uložení
nápravného opatření, projednání přestupku nebo
přijetí okamžitého prozatímního opatření“.

29. V § 10 se na konci písmene g) tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) v oblasti režimu licencí pro dovoz dřeva zpra-
covává v souladu s § 9 písm. b) odborné posou-
zení druhu dřeva použitého ve dřevařském vý-
robku podle příloh II a III přímo použitelného
předpisu Evropské unie o zavedení režimu li-
cencí pro dovoz dřeva.“.

30. Nadpis § 12 zní: „Přestupky“.

31. V § 12 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

32. V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:
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„c) nesplní nápravné opatření podle § 6 odst. 1
písm. b), nebo

d) nesplní okamžité prozatímní opatření podle § 6
odst. 1 písm. e).“.

33. V § 12 odst. 3 písm. a) se slova „odstavce 1
písm. b) nebo“ zrušují.

34. V § 12 odst. 3 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „nebo c)“.

35. V § 12 odst. 3 písm. c) se text „písm. c)“
nahrazuje slovy „písm. b) nebo d)“.

36. V § 12 odst. 4 se písmeno a) zrušuje.

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

37. V § 12 odst. 4 písm. b) se text „písm. c)“
nahrazuje textem „písm. b)“.

38. V § 12 se doplňují odstavce 6 až 9, které
znějí:

„(6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze
spolu s pokutou uložit správní trest zveřejnění roz-
hodnutí o přestupku a správní trest zákazu činnosti
do 1 roku. Správní trest zákazu činnosti lze uložit
pouze tehdy, byl-li přestupek podle odstavce 1
písm. b) spáchán opakovaně.

(7) Za přestupek podle odstavce 1 písm. d) lze
spolu s pokutou uložit správní trest zákazu činnosti
do 1 roku.

(8) Spáchá-li přestupek uvedený v odstavci 1
písm. a) fyzická osoba, uloží se jí správní trest na-
pomenutí. Při opakovaném spáchání tohoto přestup-

ku se uloží fyzické osobě pokuta podle odstavce 3
písm. b).

(9) Pravomocné rozhodnutí o přestupku se
zveřejňuje v centrální evidenci podle § 3 a zapisuje
do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Celní správě České republiky

Čl. II

V § 8 odst. 6 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní
správě České republiky, ve znění zákona č. 243/
/2016 Sb., písmeno e) zní:

„e) kontroluje osvědčení o úlovku a rozhoduje
o jeho ověření při dovozu nebo zpětném vý-
vozu produktů mořského rybolovu podle
přímo použitelného předpisu Evropské
unie4),“.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

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

v z. Filip v. r.

Zeman v. r.

v z. Schillerová v. r.
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207

ZÁKON

ze dne 25. července 2019,

kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství Čes-
ké republiky a o změně některých zákonů (zákon
o státním občanství České republiky), se mění takto:

1. V § 31 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Fyzická osoba, jejíž alespoň jeden z rodičů
nebo prarodičů je nebo byl bývalým občanem podle
odstavce 1, může státní občanství České republiky
nabýt prohlášením, pokud není ke dni učinění pro-
hlášení státním občanem Slovenské republiky.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

2. V § 31 odst. 4 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „nebo doklad prokazující datum
a způsob pozbytí českého či československého stát-
ního občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů“.

3. V § 31 se za odstavec 4 doplňují odstavce 5
až 7, které znějí:

„(5) Rodiče, popřípadě jeden z nich, mohou
pro dítě učinit samostatné prohlášení podle od-
stavce 3. K prohlášení se kromě dokladů uvedených
v odstavci 4 připojí
a) rodný list dítěte,
b) souhlas druhého rodiče s nabytím státního ob-

čanství České republiky s jeho úředně ověře-

ným podpisem. Souhlas druhého rodiče se ne-
vyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti
zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti
byl v této oblasti omezen nebo pozastaven,
není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území Čes-
ké republiky, znám nebo zemřel.

(6) Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni ro-
dičovské odpovědnosti, výkon jejich rodičovské od-
povědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozasta-
ven nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo
územíČeské republiky, znám, může prohlášení o na-
bytí státního občanství České republiky učinit pro
dítě zákonný zástupce nebo opatrovník, který k pro-
hlášení připojí

a) rodný list dítěte,

b) pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustano-
vení opatrovníkem.

(7) K nabytí státního občanství České repu-
bliky prohlášením podle odstavce 3 dítětem starším
15 let je třeba jeho souhlas s úředně ověřeným pod-
pisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestli-
že dítě vyjádří svůj souhlas a prohlášení podepíše
před správním orgánem, u něhož se prohlášení činí.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

v z. Filip v. r.

Zeman v. r.

v z. Schillerová v. r.
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208

ZÁKON

ze dne 25. července 2019,

kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu

a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu),
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zemědělství

Čl. I

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zá-
kona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona
č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona
č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb.,
zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona
č. 109/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 179/2014 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 371/2016 Sb., zákona
č. 26/2017 Sb., zákona č. 104/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb., se mění
takto:

1. V § 2d odst. 2 se slova „ministerstvo nebo
jím pověřená osoba“ nahrazují slovem „Fond“ a na
konci textu odstavce se doplňují slova „ , s výjimkou
provádění podpor genetických zdrojů, které provádí
ministerstvo nebo jím pověřená osoba“.

2. V § 2d se odstavec 3 zrušuje.

3. V § 2e odst. 1 písm. b) se za slova „území
České republiky“ vkládají slova „nebo doloží doklad
prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo
povolení k dlouhodobému pobytu“.

4. V § 2e odst. 1 se na konci textu písmene c)
tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d),
které zní:

„d) hodlá-li podnikat nezletilá osoba, které byla
soudem přiznána svéprávnost, nebo u které
soud přivolil k souhlasu zákonného zástupce
k samostatnému provozování zemědělské vý-
roby, doloží též rozhodnutí soudu o přiznání
svéprávnosti nebo přivolení soudu k souhlasu
zákonného zástupce.“.

5. V § 2f odst. 3 písm. b) se slova „ ; u osoby,
která za účelem podnikání zřizuje na území České
republiky organizační složku, adresu jejího umístění,
obsahující obec, její část, název ulice, číslo popisné
nebo číslo evidenční, popřípadě číslo orientační,
bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo a údaje
o vedoucím této organizační složky uvedené v pís-
menu a)“ nahrazují slovy „ , označení a adresu umís-
tění odštěpného závodu v České republice, byl-li
zřízen“.

6. V § 2f odst. 3 se na konci textu písmene g)
slovo „a“ zrušuje, na konci textu písmene h) se tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která
znějí:

„i) titul nebo vědeckou hodnost osob uvedených
v písmenech a) a b) zapisované do občanského
průkazu podle zákona o občanských průkazech
(dále jen „titul nebo vědecká hodnost“), pokud
je budou při provozování používat, a

j) případný požadavek na automatickou změnu
adresy sídla podle adresy bydliště.“.

7. V § 2f odst. 4 písm. a), § 2fa odst. 1 písm. a)
a b) a v § 2fb odst. 2 se za slovo „příjmení“ vkládají
slova „ , titul nebo vědecké hodnost“.

8. V § 2f odst. 4 písm. a) se slova „ , nejedná-li
se o občana České republiky nebo občana jiného
členského státu Evropské unie“ zrušují a slova „a
údaj“ se nahrazují slovy „dále se uvede u právnické
osoby, jejího statutárního orgánu nebo jeho členu
údaj“.
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9. V § 2f odst. 4 písm. b) se slova „ , která za
účelem podnikání zřizuje na území České republiky
organizační složku, její umístění v České republice
a údaje týkající se vedoucího organizační složky“
nahrazují slovy „označení a adresu umístění odštěp-
ného závodu v České republice a údaje týkající se
zástupce odštěpného závodu“.

10. V § 2fa odst. 1 písm. b) se slova „adresa
bydliště mimo území České republiky, adresa místa
pobytu v České republice, pokud jí byl povolen
trvalý pobyt; u osoby, která za účelem podnikání
zřizuje na území České republiky organizační
složku, adresa jejího umístění obsahující název obce,
její části, název ulice, číslo popisné nebo číslo evi-
denční, popřípadě číslo orientační, bylo-li přiděleno,
poštovní směrovací číslo a údaje o vedoucím této
organizační složky uvedené v § 2f odst. 3 písm. a)
s výjimkou prohlášení o neuložení zákazu činnosti
týkající se zemědělské výroby; je-li vedoucí této
organizační složky osoba s bydlištěm mimo území
České republiky, uvede se rovněž místo jejího po-
bytu v České republice, pokud jí byl povolen“ na-
hrazují slovy „adresa místa pobytu v České repu-
blice, pokud jí byl povolen trvalý pobyt, označení
a adresa umístění odštěpného závodu v České repu-
blice“.

11. V § 2fa odst. 2 písm. a) se slova „a osobní
jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, bylo-
-li přiděleno, popřípadě datum narození, místo trva-
lého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím sta-
tutárním orgánem nebo jeho členy, nejedná-li se
o občana České republiky nebo občana členského
státu Evropské unie; je-li statutárním orgánem nebo
jeho členem právnická osoba, obchodní firma nebo
název, adresa sídla a identifikační číslo, bylo-li při-
děleno,“ zrušují.

12. V § 2fa odst. 2 písm. b) se slova „adresa
umístění organizační složky v České republice
a údaje týkající se vedoucího organizační složky,
uvedené v § 2f odst. 3 písm. a), s výjimkou prohlá-
šení o neuložení zákazu činnosti týkající se zeměděl-
ské výroby; je-li vedoucí organizační složky osoba
s bydlištěm mimo území České republiky, uvede se
rovněž místo jejího pobytu v České republice, po-
kud jí byl povolen“ nahrazují slovy „označení a ad-
resa umístění odštěpného závodu v České republice
a údaje týkající se zástupce odštěpného závodu, uve-
dené v § 2f odst. 3 písm. a), s výjimkou prohlášení

o neuložení zákazu činnosti týkající se zemědělské
výroby“.

13. V § 2fa se na konci textu odstavce 5 do-
plňuje věta „Změní-li se bydliště podnikatele a pod-
nikatel oznámil obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností, že při změně bydliště požaduje změnit
sídlo na stejnou adresu, jako je adresa bydliště, není
povinen při změně bydliště změnu sídla obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností oznamovat,
a to jen v případě, že adresa není adresou úřadu.“.

14. V § 2fa odst. 6 se za slova „uvedeným
v oznámení“ vkládají slova „a končí dnem uvedeným
v oznámení“ a slovo „žádosti“ se nahrazuje slovem
„oznámení“.

15. V § 2fb odst. 2 se slova „u zahraniční fy-
zické osoby též bydliště mimo Českou republiku,
identifikační číslo, datum zápisu do evidence země-
dělského podnikatele“ nahrazují slovy „u zahraniční
fyzické osoby též bydliště mimo Českou republiku,
pokud jí nebyl povolen trvalý pobyt, identifikační
číslo, datum zápisu do evidence zemědělského pod-
nikatele, datum zahájení provozování zemědělské
výroby, údaje o právním nástupci“.

16. V § 2g odst. 1 písm. a) se slova „více než
24 kalendářních měsíců“ zrušují.

17. V § 2g odst. 1 písm. e) se za slovo „fyzic-
kou“ vkládají slova „nebo právnickou“.

18. V § 2g odst. 1 v závěrečné části se slovo
„usnesením“ nahrazuje slovem „rozhodnutím“, za
slova „O vyřazení z evidence zemědělského podni-
katele“ se vkládají slova „podle písmen a), d) a e)“
a věta „Usnesení o vyřazení podle písmen b) a c) se
pouze poznamená do spisu.“ se nahrazuje větou
„O vyřazení z evidence zemědělského podnikatele
podle písmen b) a c) rozhodne obecní úřad obce
s rozšířenou působností usnesením, které pouze po-
znamená do spisu.“.

19. V § 2g odst. 2 se za větu první vkládá věta
„Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše
údaje o právním nástupci v rozsahu podle § 2f
odst. 3 písm. a) do informačního systému evidence
zemědělského podnikatele a vydá mu změnové
osvědčení.“.

20. V § 3a odst. 11 písm. b) se za slovo „bloku“
vkládají slova „a druh zemědělské kultury stanovené
podle § 3i“.
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21. V § 3a odst. 12 se slova „jejíž hranice lze
identifikovat v terénu“ nahrazují slovy „jejíž hranici
lze viditelně identifikovat v terénu vůči okolní
ploše“.

22. V § 3a odst. 12 písm. b) se slovo „pěstován“
nahrazuje slovem „evidován“.

23. V § 3ab odst. 2 se na konci písmene b) do-
plňují slova „a výměra způsobilé plochy dílu půdní-
ho bloku“.

24. V § 3ab odst. 2 písm. f) se za slova „elek-
tronická adresa“ vkládají slova „ , s výjimkou údajů
o uživateli objektu podle § 3o odst. 7“.

25. V § 3g odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „nebo změně výměry způsobilé plo-
chy dílu půdního bloku podle postupu podle od-
stavce 4 věty druhé“.

26. V § 3g odst. 2 se na konci textu doplňuje
věta „Lhůty stanovené v řízení o aktualizaci evidence
půdy končí marným uplynutím lhůty stanovené
Fondem nebo provedením úkonu ve věci stanovené
výzvou posledního z účastníků řízení, jichž se výzva
týká.“.

27. V § 3g odst. 3 se na konci textu doplňuje
věta „Prvním úkonem ve věci je vydání oznámení
o aktualizaci evidence půdy.“.

28. V 3g odst. 4 se na konci textu doplňuje věta
„Pokud podle postupu Fondu podle odstavce 3 nebo
věty první tohoto odstavce, zjistí Fond, že uživatel
u zemědělské půdy splnil podmínky podle § 3a
odst. 12, vyznačí v evidenci půdy hranici dílu půd-
ního bloku s tím, že o část dílu půdního bloku, ke
které nebyl doložen právní důvod užívání zeměděl-
ské půdy, se sníží výměra způsobilé plochy.“.

29. V § 3g odst. 5 se za slovo „písemně“ vklá-
dají slova „v rámci toho řízení“, za slovo „půdy“ se
vkládají slova „nebo úplné vynětí části nebo celého
dílu půdního bloku z evidence půdy“ a za slovem
„aktualizaci“ se vkládají slova „nebo vynětí z“.

30. V § 3g odst. 8 se slova „o to žádost“ na-
hrazují slovy „k tomu podnět“.

31. V § 3g se doplňuje odstavec 17, který zní:

„(17) Fond provádí aktualizaci dílů půdních
bloků podle pořadí, které se řídí, pokud zákon ne-
stanoví jinak, okamžikem, ve kterém bylo ohlášení
změny podle odstavce 1 doručeno Fondu, nebo

okamžikem, kdy Fond zahájil postup podle od-
stavce 8.“.

32. V § 3n odst. 1 se slova „V případě pochyb-
ností o správnosti údajů uvedených“ nahrazují slovy
„V případě pochybností Fondu o správnosti údajů
uvedených v evidenci objektů nebo“ a na konci textu
se doplňuje věta „Na základě zjištěných skutečností
provede Fond aktualizaci údajů v evidenci objektů
a vydá o tom chovateli potvrzení.“.

33. V § 3o odst. 1 se na konci textu doplňuje
věta „Chovatel je povinen ohlásit Fondu změnu
umístnění objektu nebo změnu druhu objektu stano-
veného nařízením vlády podle § 3l, a to nejpozději
do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala;
Fond vydá o tom chovateli potvrzení.“.

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

„(2) Fond může na základě vlastního zjištění
nebo podnětu s využitím dostupných ortofotografic-
kých map, družicových nebo leteckých měřických
snímků nebo šetření v terénu upravit průběh hranice
evidovaného objektu určeného pro chov hospodář-
ských zvířat a vydá o tom chovateli potvrzení.“.

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

35. V § 3o odst. 4 se věta druhá zrušuje.

36. V § 3o odst. 5 se slova „o údajích uvede-
ných“ nahrazují slovy „Fondu o správnosti údajů
uvedených v evidenci objektů nebo“.

37. V § 3o odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje čís-
lem „5“.

38. V § 3o se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) V případě prasat chovaných v domácnosti
chovatele provádí aktualizaci údajů evidence objektů
Fond na základě informací z ústřední evidence ve-
dené podle plemenářského zákona47); ustanovení od-
stavců 1 až 5 se použije přiměřeně.“.

39. V § 5 odst. 1 písm. d) bodě 1 se slova „a)
nebo b)“ nahrazují slovy „a), b) nebo f)“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená podle zákona č. 252/1997 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskon-
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čená, se dokončí podle dosavadních právních před-
pisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Státním zemědělském
intervenčním fondu

Čl. III

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském
intervenčním fondu a o změně některých dalších zá-
konů (zákon o Státním zemědělském intervenčním
fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona
č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona
č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona
č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 291/2009 Sb., zákona č. 251/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 179/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona
č. 242/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene w)
slovo „a“ zrušuje.

2. V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene x)
tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno z),
které zní:

„z) rozhoduje o poskytnutí dotace a kontroluje
plnění podmínek poskytnutí dotace podle § 2d
zákona o zemědělství financované výhradně
z národních zdrojů.“.

3. V § 6a odst. 4 se věty druhá a třetí zrušují.

4. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „veškerou
činnost Fondu a jeho orgánů“ nahrazují slovy „do-
hlíží na hospodaření Fondu“.

5. V § 11 odst. 5 se věta „V případě, že by toto
sdělení Fondu bylo v rozporu s podmínkami, za
kterých je poskytována dotace, ministerstvo jej usne-
sením zruší.“ nahrazuje větami „Proti tomuto sdělení
se nelze odvolat. Obnova řízení se nepřipouští. Pře-
zkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu
podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu. V pří-
padě, že by toto sdělení Fondu bylo v rozporu s pod-

mínkami, za kterých je poskytována dotace, minis-
terstvo jej usnesením zruší. Na postup ministerstva
při vydání usnesení podle předchozí věty se přimě-
řeně použijí ustanovení správního řádu o přezkum-
ném řízení.“.

6. V § 11 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6
a 7.

7. V § 11 odstavec 7 včetně poznámky pod ča-
rou č. 45 zní:

„(7) Informační systém Fondu jako platební
agentury podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie45) je informačním systémem veřejné správy
a jeho správcem je Fond. Informační systém Fondu
se využívá pro informační zabezpečení činností
a procesů souvisejících především s

a) schvalováním a kontrolou plateb dotací,

b) prováděním plateb dotací,

c) zaúčtováním plateb dotací,

d) doručením žádostí o poskytnutí dotace a

e) doručením rozhodnutí v řízení o poskytnutí
dotace, žádostí o platbu, změnových hlášení
a dalších obdobných dokumentů v rámci pro-
vádění činností podle § 1 odst. 2.

45) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/
/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/
/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty,
finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití
eura.“.

8. V § 11 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

„(8) Žádost o poskytnutí dotace a další podání
učiněné prostřednictvím informačního systému
Fondu nevyžaduje podepsání uznávaným elektro-
nickým podpisem.

(9) Dokument podle odstavce 7 písm. e) se po-
važuje za doručený okamžikem, kdy se do informač-
ního systému Fondu přihlásí žadatel nebo jím pově-
řená osoba, která má s ohledem na rozsah svého
oprávnění v rámci informačního systému přístup
k dokumentu. Nepřihlásí-li se do informačního sy-
stému Fondu žadatel nebo jím pověřená osoba ve
lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument vložen
do informačního systému, považuje se tento doku-
ment za doručený posledním dnem této lhůty; to
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neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní do-
ručení.“.

9. V § 11a se na konci textu odstavce 4 doplňuje
věta „V případě uzavření dohody o splátkách Fond
sjedná s příjemcem dotace úrok z prodlení a další
podmínky podle zvláštního právního předpisu14);
po dobu účinnosti dohody o splátkách se příjemci
dotace neúčtuje penále.“.

10. V § 11a se na konci textu odstavce 5 do-
plňuje věta „Fond nezahájí řízení o uložení penále
podle odstavce 4, pokud výše penále nepřesahuje
částku stanovenou přímo použitelným předpisem
Evropské unie46).

46) Čl. 27 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze
dne 6. července 2014, kterým se stanoví pravidla pro
uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další
subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky,
pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost.“.

11. V § 12 odst. 1 se za slova „zákona o lesích“
doplňují slova „a údajů z ústřední evidence repro-
dukčního materiálu podle zákona o obchodu s repro-
dukčním materiálem lesních dřevin“.

12. V § 12 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Generální ředitelství cel poskytuje Fondu
pro účely činností podle § 1 odst. 2 písm. g) a h)
informace o výstupech a vstupech zboží ze svých
evidencí, a to v rozsahu uvedeném v přímo použi-
telném předpisu Evropské unie45).“.

13. V § 12 se doplňují odstavce 6 a 7, které
včetně poznámky pod čarou č. 47 znějí:

„(6) Informace o poskytnutých dotacích, které
má Fond povinnost zveřejňovat na základě tohoto

zákona či jiného právního předpisu, zveřejňuje Fond
též jako otevřená data47).

(7) Informace zveřejněné jako otevřená data
podle odstavce 6 musejí zůstat zveřejněny nejméně
po dobu 10 let od data zveřejnění, nestanoví-li
zvláštní právní předpis jinou dobu zveřejnění těchto
informací.

47) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informa-
cím, ve znění pozdějších předpisů.“.

14. V § 12a odst. 9 se za slova „dálkového prů-
zkumu Země“ vkládají slova „a družicového sledo-
vání“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená podle zákona č. 256/2000 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskon-
čená, se dokončí podle dosavadních právních před-
pisů.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 39 a čl. III
bodů 3 až 5, která nabývají účinnosti prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vy-
hlášení.

v z. Filip v. r.

Zeman v. r.

v z. Schillerová v. r.
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ZÁKON

ze dne 24. července 2019,

kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o krmivech

Čl. I

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zá-
kona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona
č. 214/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 33/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona
č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společen-
ství1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy
Evropských společenství1a)“ nahrazují slovy
„Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelné
předpisy Evropské unie1a)“ a slova „odborného do-
zoru1d) nad dodržováním“ se nahrazují slovy „vy-
konávajícího úřední kontroly1d) dodržování“.

Poznámky pod čarou č. 1 a 1a znějí:

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze
dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech, ve
znění směrnice Komise 2003/57/ES, směrnice Komise
2003/100/ES, směrnice Komise 2005/8/ES, směrnice Ko-
mise 2005/86/ES, směrnice Komise 2005/87/ES, směr-
nice Komise 2006/13/ES, směrnice Komise 2006/77/ES,
směrnice Komise 2008/76/ES, směrnice Komise 2009/8/
/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 219/2009, směrnice Komise 2009/124/ES, směrnice
Komise 2009/141/ES, směrnice Komise 2010/6/EU, na-
řízení Komise (EU) č. 574/2011, nařízení Komise (EU)
č. 277/2012, nařízení Komise (EU) č. 744/2012, nařízení
Komise (EU) č. 107/2013, nařízení Komise (EU) č. 1275/
/2013, nařízení Komise (EU) 2015/186 a nařízení Ko-
mise (EU) 2017/2229.

Směrnice Komise 2008/38/ES ze dne 5. března 2008,
kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro
zvláštní účely výživy, ve znění směrnice Komise 2008/
/82/ES, nařízení Komise (EU) č. 1070/2010, nařízení
Komise (EU) č. 5/2014 a nařízení Komise (EU)
č. 1123/2014.

1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/
/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro
prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných
spongiformních encefalopatií, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/
/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné
zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví po-
stupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/
/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných
potravinách a krmivech, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/
/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování
geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti
potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikova-
ných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES, v plat-
ném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/
/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách použí-
vaných ve výživě zvířat, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/
/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví poža-
davky na hygienu krmiv, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/
/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech
reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného
a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně
směrnice Rady 91/414/EHS, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008
o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypraco-
vání a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování
doplňkových látek.
Nařízení Komise č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kte-
rým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního
zkoušení pro úřední kontrolu krmiv, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/
/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a použí-
vání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zru-
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šení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/
/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/
/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise
2004/217/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července
2009, kterým se provádí nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené
úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin ji-
ného než živočišného původu, a kterým se mění rozhod-
nutí 2006/504/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/
/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech
pro vedlejší produkty živočišného původu a získané
produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zru-
šení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších
produktech živočišného původu), v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února
2011, kterým se provádí nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravi-
dlech pro vedlejší produkty živočišného původu a zís-
kané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě,
a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité
vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol
na hranici podle uvedené směrnice.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne
13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky do-
vozu některých krmiv a potravin z některých třetích
zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým
se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/175 ze dne
5. února 2015, kterým se ukládají zvláštní podmínky
použitelné na dovoz guarové gumy pocházející nebo za-
sílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace penta-
chlorfenolem a dioxiny.
Nařízení Komise (EU) 2015/786 ze dne 19. května 2015,
kterým se definují kritéria přípustnosti pro dekontami-
nační postupy používané na produkty určené ke krmení
zvířat, jak stanoví směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2002/32/ES.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/6 ze dne 5. ledna
2016, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz
krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Ja-
ponska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kte-
rým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 322/2014,
v platném znění.
Nařízení Rady (Euratom) 2016/52 ze dne 15. ledna 2016,
kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní
kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo
jiném případu radiační mimořádné situace a zrušují na-
řízení (Euratom) č. 3954/87 a nařízení Komise (Eura-
tom) č. 944/89 a (Euratom) č. 770/90.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625
ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných
úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplat-
ňování potravinového a krmivového práva a pravidel tý-
kajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek
zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin,
o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES)
č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014,
(EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES)
č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/
/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/
/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic
Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/
/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí
Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).“.

2. V § 1 odst. 1, § 2 odst. 1 písm. b), § 2 odst. 3,
§ 7 odst. 1 písm. a) a v § 19a odst. 2 písm. l), m), o),
q) a r) se slova „Evropských společenství“ nahrazují
slovy „Evropské unie“.

3. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

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

4. V § 2 odst. 1 písm. b) se slovo „zákonem2a)“
nahrazuje slovem „zákonem1e)“.

Poznámka pod čarou č. 2a se zrušuje.

5. V § 2 odst. 1 se písmena c) a d) zrušují.

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

6. V § 2 odst. 1 se na konci písmene d) doplňují
slova „ale nevyrábí je,“.

7. V § 2 odst. 2 se písmena a) a b) včetně po-
známky pod čarou č. 2b zrušují.

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písme-
na a) až e).

8. V § 2 odst. 2 písm. a) se slova „jako dodava-
tel“ zrušují.

9. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „Evropského
společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

10. V § 3 odst. 3 se slova „prováděcím právním
předpisem“ nahrazují slovy „předpisy Evropské
unie24)“ a na konci odstavce se doplňuje věta
„Krmiva obsahující nežádoucí látky je možné použít
ke krmení pouze po dekontaminaci provedené v sou-
ladu s přímo použitelnými předpisy Evropské
unie25).“.

Poznámky pod čarou č. 24 a 25 znějí:

„24) Například nařízení Komise (EU) č. 574/2011, kterým se
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mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady
2002/32/ES, pokud jde o maximální limity dusitanů, me-
laminu, Ambrosia spp. a o křížovou kontaminaci urči-
tými kokcidiostatiky a histomonostatiky, a kterým se
konsolidují přílohy I a II uvedené směrnice, nařízení
Komise (EU) č. 277/2012, kterým se mění přílohy I
a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/
/32/ES, pokud jde o maximální obsahy a akční prahy
dioxinů a polychlorovaných bifenylů, nařízení Komise
(EU) č. 744/2012, kterým se mění přílohy I a II směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde
o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosul-
fanu, dioxinů, Ambrosia spp., diclazurilu a lasalocidu
sodného A a o akční prahy pro dioxiny, nařízení Komise
(EU) č. 107/2013, kterým se mění příloha I směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde
o maximální obsahy melaminu v krmivech v konzervách
pro zvířata v zájmovém chovu, nařízení Komise (EU)
č. 1275/2013, kterým se mění příloha I směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o ma-
ximální obsahy arsenu, kadmia, olova, dusitanů, hořčič-
ného oleje těkavého a škodlivých botanických nečistot,
nařízení Komise (EU) 2015/186, kterým se mění přílo-
ha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/
/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru,
olova, rtuti, endosulfanu a semen druhu Ambrosia.

25) Nařízení Komise (EU) 2015/786.“.

11. V § 3 odstavec 5 včetně poznámky pod ča-
rou č. 16 zní:

„(5) Dovozce produktů ke krmení, které pod-
léhají dovozní kontrole podle předpisů Evropské
unie16), popřípadě jiná osoba pověřená dovozcem,
jsou povinni Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu
ústavu zemědělskému (dále jen „ústav“) v místě sta-
noveném jako místo provedení dovozní kontroly
podle § 16c oznámit písemně předpokládaný den do-
vozu takové partie krmiva nebo zásilky a údaje o do-
kladech, které doprovázejí zásilku nebo partii
krmiva, jakmile se o nich dozví. Údaje podle věty
první je dovozce povinen oznámit i celnímu úřadu
příslušnému podle místa provedení dovozní kon-
troly alespoň 1 pracovní den před fyzickým přícho-
dem zásilky.

16) Například nařízení Komise (ES) č. 669/2009, v platném
znění, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014,
v platném znění, prováděcí nařízení Komise (EU)
2015/175.“.

12. V § 3 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

13. V § 3 odst. 6 písm. b) se slova „a jejich vy-
obrazení“ zrušují.

14. V § 3 odst. 6 písmeno c) zní:

„c) kategorie krmných surovin k označování krmiv
pro zvířata neurčená k produkci potravin,“.

15. V § 3 odst. 6 písm. e) se slova „Evropských
společenství3b)“ nahrazují slovy „Evropské unie3b)“.

Poznámka pod čarou č. 3b zní:

„3b) Například prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1490
o povolení chloridu manganatého tetrahydrátu, oxidu
manganatého, síranu manganatého monohydrátu, che-
látu manganu aminokyselin hydrátu, chelátu manganu
a bílkovinných hydrolyzátů, manganatého chelátu gly-
cinu, hydrátu a monochloridu-trihydroxidu dimangana-
tého jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat,
prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/249 o povolení
taurinu, ß-alaninu, L-alaninu, L-argininu, L-asparagové
kyseliny, L-histidinu, D,L-isoleucinu, L-leucinu, L-fe-
nylalaninu, L-prolinu, D,L-serinu, L-tyrosinu, L-me-
thioninu, L-valinu, L-cysteinu, glycinu, glutamátu sod-
ného a L-glutamové kyseliny jako doplňkových látek
pro všechny druhy zvířat a L-cysteinu hydrochloridu,
monohydrátu, pro všechny druhy zvířat kromě koček
a psů, prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1090
o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-
-1,3(4)-beta-glukanázy z Komagataella pastoris (CBS
25376) a Komagataella pastoris (CBS 26469) jako do-
plňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice,
výkrm krůt, kuřice nebo odchov všech druhů ptactva,
odstavená selata a menšinové druhy prasat (po odstavu)
(držitel povolení Kaesler Nutrition GmbH).“.

16. V § 3 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) podmínky pro skladování objemných krmiv na
zemědělské půdě.“.

17. V § 4 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:

„c) kontaktní adresu elektronické pošty, případně
telefon, pokud jimi žadatel disponuje,“.

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

18. Poznámka pod čarou č. 6 zní:

„6) § 504 občanského zákoníku.“.

19. V § 4 odst. 4 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až m) se označují jako pís-
mena d) až l).
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20. V § 4 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno m), které zní:

„m) písemné prohlášení o zpracování analýzy rizik
a stanovení kritických kontrolních bodů
(HACCP)3c).“.

21. V § 4 odst. 6 a v § 5 odst. 6 se text „a) až c)“
nahrazuje textem „a), b) a d)“.

22. V § 4 odst. 7 a v § 5 odst. 7 se číslo „5“
nahrazuje číslem „6“.

23. V § 4 odst. 8 písm. b) a v § 5 odst. 8
písm. b) se slova „Evropských společenství8)“ na-
hrazují slovy „Evropské unie8)“.

24. V § 4 se doplňují odstavce 11 až 14, které
včetně poznámky pod čarou č. 26 znějí:

„(11) Pokud provozovatel přeruší výkon
schvalované činnosti na dobu delší než 1 rok, je po-
vinen o tomto bez zbytečného odkladu písemně in-
formovat ústav.

(12) Jestliže provozovatel oznámí ústavu přeru-
šení výkonu činnosti, je provozování této činnosti
přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení této
činnosti ústavu nebo pozdějším datem uvedeným
v oznámení. Přerušení činnosti provozovatele končí
dnem uvedeným v oznámení.

(13) Pokračování v provozování činnosti před
uplynutím doby, na kterou bylo provozování čin-
nosti přerušeno podle odstavce 12, je provozovatel
povinen předem písemně oznámit ústavu. V provo-
zování činnosti je možno pokračovat nejdříve dnem
doručení oznámení o pokračování v provozování
činnosti ústavu nebo pozdějším datem uvedeným
v oznámení.

(14) Provozovatel je povinen na žádost ústavu
bez zbytečného odkladu sdělit, zda činnost vyko-
nává, a doložit doklady prokazující provozování této
činnosti26).

26) Čl. 15 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625.“.

25. V § 5 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:

„c) kontaktní adresu elektronické pošty, případně
telefon, pokud jimi žadatel disponuje,“.

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

26. V § 5 odst. 4 se písmeno d) zrušuje.

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

27. V § 5 odst. 4 písmeno i) zní:

„i) písemné prohlášení o zpracování analýzy rizik
a stanovení kritických kontrolních bodů
(HACCP) nebo používání správné praxe podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího požadavky na hygienu krmiv3c),“.

28. V § 5 se na konci textu odstavce 5 doplňují
slova „a náklady za odborné a zkušební úkony spo-
jené s registračním řízením ve výši stanovené zvlášt-
ním právním předpisem o náhradách nákladů za od-
borné a zkušební úkony23)“.

29. V § 5 se doplňují odstavce 11 až 14, které
znějí:

„(11) Pokud provozovatel přeruší výkon regis-
trované činnosti na dobu delší než 1 rok, je povinen
o tomto bez zbytečného odkladu písemně informo-
vat ústav.

(12) Jestliže provozovatel oznámí ústavu přeru-
šení výkonu činnosti, je provozování této činnosti
přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení této
činnosti ústavu nebo pozdějším datem uvedeným
v oznámení. Přerušení činnosti provozovatele končí
dnem uvedeným v oznámení.

(13) Pokračování v provozování činnosti před
uplynutím doby, na kterou bylo provozování čin-
nosti přerušeno podle odstavce 12, je provozovatel
povinen předem písemně oznámit ústavu. V provo-
zování činnosti je možno pokračovat nejdříve dnem
doručení oznámení o pokračování v provozování
činnosti ústavu nebo pozdějším datem uvedeným
v oznámení.

(14) Provozovatel je povinen na žádost ústavu
bez zbytečného odkladu sdělit, zda činnost vyko-
nává, a doložit doklady prokazující provozování této
činnosti26).“.

30. V § 6 odst. 1 se slova „určitých proteino-
vých krmiv,“ zrušují.

31. V § 7 odst. 2 se za slova „zahájením vý-
roby“ vkládají slova „druh vyráběného krmiva,“.

32. V § 7 se na konci textu odstavce 3 doplňuje
text „(HACCP)“.
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33. V § 7 odst. 4 se slova „Evropských spole-
čenství9e)“ nahrazují slovy „Evropské unie9e)“.

34. V § 7 odst. 5 se slova „Evropských spole-
čenství9f)“ nahrazují slovy „Evropské unie3c)“.

Poznámka pod čarou č. 9f se zrušuje.

35. V § 10 odst. 1 se slova „Evropských spole-
čenství17)“ nahrazují slovy „Evropské unie17)“.

36. V § 10 odst. 2 se text „odst. 5“ nahrazuje
textem „odst. 6“.

37. V § 10 odst. 3 se slova „Evropských spole-
čenství9h)“ nahrazují slovy „Evropské unie9h)“.

38. V § 14 odst. 1 se slova „Evropských spole-
čenství9c)“ nahrazují slovy „Evropské unie9c)“.

39. Poznámka pod čarou č. 10 zní:

„10) Například § 39 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 350/2011
Sb., o chemických látkách a chemických směsích
a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění
pozdějších předpisů.“.

40. Nadpis části třetí zní:

„ÚŘEDNÍ KONTROLY A JINÉ ÚŘEDNÍ
ČINNOSTI“.

41. V § 16 odst. 1 se slova „na vlastní náklady
odborný dozor11)“ nahrazují slovy „úřední kon-
troly“, slova „předpisy Evropských společenství12)“
se nahrazují slovy „jiným právním předpisem a před-
pisy Evropské unie12)“ a slova „Evropských spole-
čenství“ se nahrazují slovy „Evropské unie“.

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 12 zní:

„12) Například čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625, § 2 zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád).“.

42. V § 16 odst. 2, § 17 odst. 1 a v § 17 odst. 3
se slova „odborného dozoru“ nahrazují slovy
„úřední kontroly“.

43. V § 16 odst. 3 se slova „po dobu 6 měsíců
ode dne doručení vzorku do laboratoře“ nahrazují
slovy „po dobu 60 dnů ode dne oznámení výsledku
jejich hodnocení kontrolované osobě“.

44. Poznámka pod čarou č. 12a zní:

„12a) Čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625.“.

45. V § 16 se doplňují odstavce 8 a 9, které
včetně poznámky pod čarou č. 27 znějí:

„(8) Za odebrané kontrolní vzorky se kontro-
lované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kte-
rou kontrolovaná osoba krmivo, doplňkovou látku
nebo premix v době jejího odebrání běžně na trhu
prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak za náhradu ve
výši ceny, za kterou kontrolní vzorky pořídila, pří-
padně za cenu účelně vynaložených nákladů, pokud
o náhradu požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy
byla seznámena se skutečností, že krmivo, do-
plňková látka nebo premix splnily požadavky stano-
vené zvláštními právními předpisy nebo přímo pou-
žitelnými předpisy Evropské unie24). Náhrada se
kontrolované osobě poskytne ve lhůtě do 60 dnů
ode dne, kdy o ni požádala.

(9) V rámci vykonávaných jiných úředních čin-
ností vydává ústav v případech a za podmínek uve-
dených v čl. 87 až 89 a 91 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625 úřední osvědčení
a úřední potvrzení. Žadatel o vydání úředního
osvědčení a úředního potvrzení je povinen uhradit
ústavu náklady spojené s jejich vydáním podle pro-
váděcího právního předpisu27).

27) Čl. 80 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625.
Vyhláška č. 221/2002 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů.“.

46. V § 16b odst. 2 se slova „Evropských spo-
lečenství3c)“ nahrazují slovy „Evropské unie3c)“.

47. Za § 16b se vkládá nový § 16c, který včetně
nadpisu a poznámek pod čarou č. 28 a 29 zní:

„§ 16c

Kontrola dovozu krmiv ze třetích zemí
a místa jejího provádění

(1) Ústav provádí v souladu s předpisy Evrop-
ské unie kontrolu dovozu krmiv ze třetích zemí28).
Kontrola podle věty první se provádí na stanovištích
hraniční kontroly (dále jen „stanoviště“) určených
v souladu s předpisem Evropské unie na území Čes-
ké republiky29). Aktualizovaný seznam stanovišť na
území České republiky určí ústav, zveřejňuje ho na
svých internetových stránkách a zasílá Evropské ko-
misi a ostatním členským státům Evropské unie.
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(2) Při dovozu produktů ke krmení kontroluje
celní úřad zároveň se zásilkou také rozhodnutí
o schválení provozu dovozce podle § 4 nebo roz-
hodnutí o registraci provozu dovozce podle § 5 a do-
klady doprovázející zásilku požadované předpisy
Evropské unie16).

28) Čl. 43, čl. 44 odst. 1 a čl. 45 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
Nařízení Komise (ES) č. 669/2009, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014, v platném
znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/175.

29) Čl. 44 odst. 3, čl. 59, čl. 60, čl. 62 a 63 nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

48. V § 17 odst. 3 se slova „ve Věstníku Ústřed-
ního kontrolního a zkušebního ústavu zeměděl-
ského“ nahrazují slovy „na svých internetových
stránkách“.

49. V § 17 odst. 8 se slova „Evropských spole-
čenství13)“ nahrazují slovy „Evropské unie13)“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:

„13) Čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625.“.

50. V § 17 odstavec 9 včetně poznámky pod
čarou č. 18 zní:

„(9) Ústav na svých internetových stránkách
zveřejní metody a postupy laboratorního zkoušení
při úřední kontrole produktů ke krmení, pokud
nejde o metody a postupy stanovené předpisy
Evropské unie18).

18) Čl. 11 a 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625.
Nařízení Komise (ES) č. 152/2009, v platném znění.“.

51. V § 18 odstavec 1 zní:

„(1) Jestliže ústav při výkonu úřední kontroly
zjistí, že krmivářský provoz, krmivo, doplňková
látka nebo premix nesplňují požadavky tohoto zá-
kona, prováděcích právních předpisů nebo předpisů
Evropské unie, uloží rozhodnutím nebo opatřením
obecné povahy provozovateli opatření podle čl. 138
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/
/625.“.

Poznámka pod čarou č. 13a se zrušuje.

52. V § 18 odst. 2 se slova „postupuje podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 178/2002 a nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 882/200413b)“ nahrazují slovy „postu-
puje podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 178/2002, v platném znění, a čl. 137
a 138 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625“.

Poznámka pod čarou č. 13b se zrušuje.

53. V § 18 se odstavec 3 zrušuje.

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

54. V § 18 odst. 3 se text „2 a 3“ nahrazuje
textem „1 a 2“.

55. V § 19a odst. 2 písm. a) se text „1 až 6“
nahrazuje textem „1 až 4“.

56. V § 19a odst. 2 písm. b) se text „§ 4
odst. 8,“ nahrazuje slovy „§ 4 odst. 9 nebo přerušení
činnosti podle § 4 odst. 11 anebo nesplní některou
z povinností podle § 4 odst. 13 nebo 14,“.

57. V § 19a odst. 2 písm. c) se za slovo „ne-
oznámí“ vkládá slovo „ústavu“ a text „§ 5 odst. 8,“
se nahrazuje slovy „§ 5 odst. 9 nebo přerušení čin-
nosti podle § 5 odst. 11 anebo nesplní některou z po-
vinností podle § 5 odst. 13 nebo 14,“.

58. V § 19a odst. 2 písm. f) se za slovo „ne-
oznámí“ vkládají slova „druh vyráběného krmiva,“.

59. V § 19a odst. 2 se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmena l) až r) se označují jako písme-
na k) až q).

60. V § 19a odst. 2 písm. o) se slova „Evrop-
ských společenství9c)“ nahrazují slovy „Evropské
unie9c)“.

61. V § 19a se za odstavec 2 vkládá nový od-
stavec 3, který zní:

„(3) Dovozce nebo jiná osoba pověřená dovoz-
cem se dopustí přestupku tím, že nesplní některou
z povinností podle § 3 odst. 5.“.

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

62. V § 19a odst. 5 písm. a) se text „až l)“ na-
hrazuje textem „až k)“.

63. V § 19a odst. 5 písm. b) se text „m) až q)“
nahrazuje textem „l) až p)“ a text „odstavce 3“ se
nahrazuje textem „odstavce 4“.
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64. V § 19a odst. 5 písm. c) se text „f) nebo r)“
nahrazuje slovy „f) nebo q) nebo podle odstavce 3“.

65. V § 20 odst. 1 se slova „Evropských spole-
čenství21)“ nahrazují slovy „Evropské unie21)“.

66. V § 20 odst. 3 se slovo „správy2a)“ nahra-
zuje slovem „správy1e)“.

67. § 21a včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 30 zní:

„§ 21a

Biologické zkoušení

(1) Za účelem zajištění bezpečnosti produkce
potravin a krmiv podle předpisů Evropské unie30)
a k ověření pravdivosti tvrzení v označení produktů
ke krmení podle článku 13 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ústav provádí
biologické zkoušení krmiv včetně zkoušení jakosti
živočišných produktů.

(2) V rámci této činnosti ústav zajistí provedení
biologické testace k ověření produkční účinnosti, ke
stanovení optimálního užití a k nezávislému porov-
nání účinků produktů ke krmení.

30) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 767/2009, v platném znění, nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, v platném znění.“.

Poznámky pod čarou č. 13d a 13e se zrušují.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Správní řízení, která byla zahájena podle zákona
č. 91/1996 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, a nebyla přede dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena,
se dokončí podle zákona č. 91/1996 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

Čl. III
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 415/2009 Sb., o stanovení poža-
davků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění metod
laboratorního zkoušení produktů ke krmení, se zru-
šuje.

Čl. IV
Technický předpis

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

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. V

Položka 93 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění zákona č. 182/2008
Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., se mění takto:

1. Slova „Vydání rozhodnutí“ se nahrazují
slovy „Přijetí žádosti“.

2. Slova „do oběhu54)“ se nahrazují slovy
„na trh54)“.

3. Slova „do oběhu“ se nahrazují slovy
„na trh“.

4. V písmeni e) se částka „Kč 1 000“ nahrazuje
částkou „Kč 2 000“.

5. V písmeni f) se částka „Kč 100“ nahrazuje
částkou „Kč 500“.

Čl. VI
Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahá-
jeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
vybere se poplatek podle dosavadních právních
předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane
splatným v den nebo po dni nabytí účinnosti tohoto
zákona.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. VII

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

v z. Filip v. r.

Zeman v. r.

v z. Schillerová v. r.
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210

ZÁKON

ze dne 25. července 2019,

kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
(zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb.,

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o investičních pobídkách

Čl. I

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách
a o změně některých zákonů (zákon o investičních
pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 62/2005 Sb., zákona
č. 443/2005 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 192/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. a zákona
č. 84/2015 Sb., se mění takto:

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se
doplňují slova „ , v platném znění“.

2. V § 1a odst. 1 písm. a) bodě 5 se slovo „ma-
jetku14)“ nahrazuje slovem „majetku“.

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

3. V § 1a odst. 1 písmeno b) zní:

„b) investiční akcí investice do dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku uskutečněná
na území České republiky v rámci podnikání
příjemce investiční pobídky,“.

4. V § 1a odst. 1 písm. c) bodě 3 se slovo „za-
řízení16)“ nahrazuje slovem „zařízení“.

Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje.

5. V § 1a odst. 1 písmena d) až f) včetně po-
známky pod čarou č. 26 znějí:

„d) příjemcem investiční pobídky podnikající práv-
nická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno
rozhodnutí o příslibu investiční pobídky (dále
jen „rozhodnutí o příslibu“),

e) strojním zařízením dlouhodobý hmotný maje-
tek, který spadá do kapitol 84, 85 nebo 90 cel-
ního sazebníku26), nebo technické zhodnocení
dlouhodobého hmotného majetku, který spadá
do kapitol 84, 85 nebo 90 celního sazebníku26),

f) dlouhodobým hmotným a nehmotným majet-
kem dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
podle právních předpisů upravujících účetnictví,

26) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července
1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném
celním sazebníku, v platném znění.“.

6. V § 1a odst. 1 se písmena g) až l) zrušují.

Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno g).

7. V § 1a odst. 1 písm. g) se slova „pracovních
míst ve srovnání s průměrem“ nahrazují slovy „za-
městnanců v místě realizace investiční akce ve srov-
nání s průměrným počtem zaměstnanců v místě rea-
lizace investiční akce“, slovo „nebo“ se nahrazuje
čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova
„nebo dlouhodobě pobývajícím rezidentem v Evrop-
ské unii na území České republiky podle zvláštního
právního předpisu18)“.

Poznámka pod čarou č. 18 zní:

„18) § 83 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.“.

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

„h) počtem zaměstnanců v místě realizace investiční
akce evidenční počet zaměstnanců příjemce in-
vestiční pobídky s místem výkonu práce v místě
realizace investiční akce přepočtený na stanove-
nou týdenní pracovní dobu8a).“.

9. V § 1a odst. 2 se slova „a služby agentur
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práce“ nahrazují slovy „ , služby agentur práce a na
oblasti, ve kterých nelze poskytnout regionální in-
vestiční podporu nebo podporu na vzdělávání podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie25)“.

10. Za § 1b se vkládá nový § 1c, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 27 zní:

„§ 1c

Typy investičních akcí

(1) Investiční pobídku lze poskytnout na inves-
tiční akci, která je realizována

a) v oborech zpracovatelského průmyslu15) za
účelem zavedení výroby, zvýšení výrobní kapa-
city, rozšíření výrobního sortimentu o nové vý-
robky nebo zásadní změny celkového výrob-
ního postupu podle přímo použitelného před-
pisu Evropské unie1),

b) v technologickém centru za účelem jeho vybu-
dování, zvýšení kapacity nebo rozšíření vý-
stupu o nové produkty podle přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie1), přičemž zamě-
řením technologického centra je aplikovaný vý-
zkum, vývoj a inovace17) technicky či jinak
vyspělých výrobků, technologií a výrobních
procesů, včetně tvorby a inovace jejich soft-
waru, nebo

c) v centru strategických služeb za účelem zahájení
jeho činnosti, zvýšení kapacity nebo rozšíření
výstupu o nové služby podle přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie1), přičemž cen-
trum strategických služeb může být realizováno
ve formě

1. centra pro tvorbu softwaru se zaměřením na
tvorbu nového nebo inovace17) stávajícího
softwaru,

2. datového centra se zaměřením na ukládání,
třídění a správu dat,

3. opravárenského centra se zaměřením na
opravu technicky vyspělých zařízení, nebo

4. centra sdílených služeb se zaměřením na pře-
vzetí řízení, provozu a administrace vnitřních
činností od ovládající nebo ovládané oso-
by27) nebo od smluvních partnerů, pro které
nejsou tyto činnosti předmětem podnikání.

(2) Na základě analýzy ekonomického a prů-
myslového vývoje České republiky, vývoje míry ne-
zaměstnanosti v České republice a zhodnocení do-

sud podpořených investičních akcí zpracované mi-
nisterstvem ve spolupráci s ostatními dotčenými
ústředními správními úřady stanoví vláda nařízením,
na které typy investičních akcí uvedené v odstavci 1
může ministerstvo za účelem podpory hospodářské-
ho rozvoje a vytváření pracovních míst investiční
pobídku poskytnout.

(3) Schválí-li vláda pro investiční akci poskyt-
nutí investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a)
bodu 5, jedná se o strategickou investiční akci. Typy
investičních akcí, na které lze poskytnout investiční
pobídku podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5, stanoví
vláda nařízením na základě analýzy ekonomického
a průmyslového vývoje České republiky, vývoje
míry nezaměstnanosti v České republice a zhodno-
cení dosud podpořených investičních akcí.

27) § 74 až 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korpo-
racích, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 2 odst. 2 se na konci písmene c) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

12. V § 2 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Dalšími všeobecnými podmínkami, sta-
noví-li tak vláda nařízením, jsou

a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmot-
ného majetku podle § 6a odst. 1 písm. a) nej-
méně v hodnotě stanovené nařízením vlády,
a to do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu,

b) vytvoření nových pracovních míst nejméně
v počtu stanoveném nařízením vlády, a to do
3 let od vydání rozhodnutí o příslibu, nebo

c) realizace investiční akce v rámci činnosti, která
zvyšuje hodnotu prováděné činnosti prostřed-
nictvím využití kvalifikované pracovní síly nebo
pokročilých technologií a kterou stanoví vláda
nařízením (dále jen „činnost s vyšší přidanou
hodnotou“), a to do 3 let od vydání rozhodnutí
o příslibu.

(4) Vláda nařízením stanoví pro každý typ in-
vestiční akce, která z dalších všeobecných podmínek
podle odstavce 3 se použije a ve kterých regionech
České republiky. Minimální hodnotu dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku, minimální počet
nových pracovních míst a činnosti s vyšší přidanou
hodnotou, v závislosti na typu investiční akce, re-
gionu, v němž má být investiční akce realizována,
a velikosti příjemce investiční pobídky stanoví vláda
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nařízením na základě analýzy ekonomického a prů-
myslového vývoje České republiky, vývoje míry ne-
zaměstnanosti v České republice a zhodnocení do-
sud podpořených investičních akcí.“.

13. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.

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

14. V § 2 odst. 5 se slova „3 písm. b) a od-
stavce 4 písm. a)“ nahrazují textem „3 písm. a)“.

15. V § 2 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

16. V § 3 odst. 1 se na konci textu věty první
doplňují slova „ , která má v rámci svého podnikání
alespoň 2 skončená účetní nebo zdaňovací období“
a věta poslední se nahrazuje větou „Vzor tiskopisu
pro uplatnění záměru získat investiční pobídku sta-
noví vláda nařízením.“.

17. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „v členění za
Českou republiku a členské státy Evropské unie za
poslední tři účetní nebo zdaňovací období“ zrušují.

18. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „a spotřebu energie energetického
hospodářství podle zákona upravujícího hospodaře-
ní s energií v místě realizace investiční akce“.

19. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene g)
doplňují slova „a volbu způsobilých nákladů podle
§ 6a odst. 1“.

20. V § 3 odst. 2 písm. h) se slova „investičních
akcích“ nahrazují slovy „investicích žadatele nebo
osob považovaných za podniky propojené s žadate-
lem podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie20)“ a slova „jednoho kraje žadatelem nebo oso-
bami považovanými za jeden podnik podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
oblast podpory de minimis24)“ se nahrazují slovy
„kraje, ve kterém má být investiční akce realizována,
a na něž byla poskytnuta nebo je žádána veřejná
podpora, která je regionální investiční podporou po-
dle přímo použitelného předpisu Evropské unie1)“.

Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.

21. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) vyčíslení a zdůvodnění předpokládaného pří-
nosu investiční akce pro region a stát.“.

22. V § 3 odst. 3 písmeno a) zní:

„a) jde-li o právnickou osobu, výroční zprávy,
účetní závěrky nebo konsolidované účetní zá-
věrky za poslední 2 skončená účetní období,
pokud je žadatel povinen je sestavovat podle
právních předpisů upravujících účetnictví; po-
kud jsou ke dni předložení záměru uveřejněny
výroční zprávy, účetní závěrky nebo konsolido-
vané účetní závěrky ve sbírce listin veřejného
rejstříku, žadatel je nepředkládá; zahraniční
osoba připojí výpis z veřejného rejstříku a účetní
závěrky za poslední 2 skončená účetní období,
má-li povinnost je zpracovávat podle právního
řádu státu, ve kterém má sídlo, a dále připojí
zakladatelské právní jednání nebo jeho úředně
ověřenou kopii a stanovy, nejsou-li zakladatel-
ským právním jednáním,“.

23. V § 3 odst. 3 písm. b) se slova „je-li fyzická
osoba v rejstříku zapsána, výpis z obchodního rej-
stříku; zahraniční osoba připojí doklady obdobného
charakteru“ nahrazují slovy „účetní závěrky, daňo-
vou evidenci nebo kopie daňových přiznání k dani
z příjmů za poslední 2 skončená účetní nebo zdaňo-
vací období; pokud jsou ke dni předložení záměru
uveřejněny účetní závěrky ve sbírce listin veřejného
rejstříku, žadatel je nepředkládá; zahraniční osoba
připojí výpis z veřejného rejstříku a účetní závěrky,
daňovou evidenci nebo kopie daňových přiznání
k dani z příjmů za 2 poslední skončená účetní nebo
zdaňovací období, má-li povinnost je zpracovávat,
vést nebo předkládat podle právního řádu státu, ve
kterém má sídlo“.

24. V § 3 odst. 4 písm. a) se na konci textu
bodu 4 doplňují slova „v případě, že žadatel tyto
podklady předkládá v listinné podobě“.

25. V § 3 odst. 4 písm. a) bodě 5 se slova „ob-
tížích1) a že mu nebyla poskytnuta podpora, o které
Komise rozhodla, že je protiprávní nebo neslučitelná
s vnitřním trhem, a pokud mu poskytnuta byla, že
má vypořádané navrácení takové podpory“ nahra-
zují slovy „obtížích podle přímo použitelného před-
pisu Evropské unie1) a nejedná se o žadatele, vůči
němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České
republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz, který do-
sud nebyl splacen“.

26. V § 3 odst. 4 písm. a) bod 6 zní:
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„6. neprovedl v předcházejících 2 letech přede
dnem předložení záměru získat investiční
pobídku přemístění podle přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie1) do místa rea-
lizace investiční akce, na kterou je investiční
pobídka žádána, a zaváže se, že tak neučiní
do 2 let po dokončení investiční akce, na
kterou je investiční pobídka žádána,“.

27. V § 3 odst. 4 se na konci písmene a) do-
plňuje bod 7, který zní:

„7. není obchodní společností, které je zaká-
záno poskytnout investiční pobídku podle
zákona upravujícího střet zájmů,“.

28. V § 3 odst. 5 se slova „d), § 2 odst. 3
písm. b) a § 2 odst. 4 písm. a)“ nahrazují textem
„§ 2 odst. 3 písm. a)“.

29. V § 3 odst. 6 se za slovo „jednáním,“ vklá-
dají slova „a účetní závěrky, daňovou evidenci nebo
kopie daňových přiznání k dani z příjmů“.

30. V § 3 se odstavec 7 zrušuje.

31. V § 4 odst. 1 větě druhé se slova „strategic-
kou investiční akci nebo“ zrušují.

32. V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Před vydáním rozhodnutí o nabídce na po-
skytnutí investiční pobídky (dále jen „rozhodnutí
o nabídce“) podle odstavce 5 nebo rozhodnutí o pří-
slibu podle § 5a předloží ministerstvo vládě návrh na
schválení investiční pobídky. Žádá-li žadatel o po-
skytnutí investiční pobídky podle § 1a odst. 1
písm. a) bodu 5 a ministerstvo doporučí vládě její
schválení, předloží ministerstvo před vydáním roz-
hodnutí o nabídce podle odstavce 5 nebo rozhodnutí
o příslibu podle § 5a vládě návrh na schválení inves-
tiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5.
Vláda o návrhu ministerstva na schválení investiční
pobídky rozhodne ve lhůtě do 3 měsíců od jeho
předložení. Do doby schválení vládou lhůta pro vy-
dání rozhodnutí o nabídce podle odstavce 5 nebo
rozhodnutí o příslibu podle § 5a neběží.“.

33. V § 4 odst. 5 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „nebo pokud vláda poskytnutí inves-
tiční pobídky neschválí“ a za větu třetí se vkládá věta
„Pokud vláda poskytnutí investiční pobídky podle
§ 1a odst. 1 písm. a) bodu 5 neschválí, ministerstvo
ji neposkytne.“.

34. V § 5 odst. 3 se na konci písmene b) slovo

„a“ nahrazuje čárkou a za písmeno b) se vkládá nové
písmeno c), které zní:

„c) čestné prohlášení zájemce, že neprovedl pře-
místění podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie1) do místa realizace investiční
akce, na kterou je investiční pobídka žádána,
a zaváže se, že tak neučiní do 2 let po dokončení
investiční akce, na kterou je investiční pobídka
žádána, a“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

35. V § 5 odst. 5 písm. a) se slova „zájemce o in-
vestiční pobídku“ nahrazují slovy „příjemce inves-
tiční pobídky“.

36. V § 5 odst. 5 se na konci písmene d) slo-
vo „a“ zrušuje.

37. V § 5 odst. 6 a 7 se slovo „zájemce“ nahra-
zuje slovy „příjemce investiční pobídky“.

38. V § 5 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:
„(8) Za den poskytnutí veřejné podpory1) se

považuje den vydání rozhodnutí o příslibu.

(9) Rozklad proti rozhodnutí o příslibu nemá
odkladný účinek.“.

39. V § 5a se na konci textu věty druhé doplňují
slova „nebo pokud vláda poskytnutí investiční po-
bídky neschválí“ a za větu třetí se vkládá věta „Po-
kud vláda poskytnutí investiční pobídky podle § 1a
odst. 1 písm. a) bodu 5 neschválí, ministerstvo ji ne-
poskytne.“.

40. V § 6 odst. 1 se slova „prováděcím právním
předpisem“ nahrazují slovy „nařízením vlády“.

41. V § 6 odst. 3 se slova „prováděcí právní
předpis“ nahrazují slovy „vláda nařízením“.

42. V § 6 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

43. V § 6 odst. 4 se slova „příjemce investiční
pobídky nemá vypořádané navrácení podpory,
o které Komise rozhodla, že je protiprávní nebo ne-
slučitelná s vnitřním trhem“ nahrazují slovy „byl
v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž byla pod-
pora obdržená od poskytovatele z České republiky
prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním
trhem, vystaven vůči příjemci investiční pobídky in-
kasní příkaz, který dosud nebyl splacen“.

44. V § 6a odst. 1 úvodní části ustanovení se
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slova „na které nebyla dosud poskytnuta žádná ve-
řejná podpora“ nahrazují slovy „jsou určeny k čin-
nosti, jež je vykonávána v důsledku realizace inves-
tiční akce,“.

45. V § 6a odst. 1 písm. a) úvodní část ustano-
vení zní:

„hodnotou strojního zařízení, které bylo poří-
zeno za tržní cenu a nebylo vyrobeno více než
2 roky před zahájením jeho pořizování, a dále
hodnotou nebo částí hodnoty dlouhodobého
hmotného majetku ve formě pozemků nebo sta-
veb nebo dlouhodobého nehmotného majetku,
a to až do výše hodnoty strojního zařízení za-
hrnuté do způsobilých nákladů. Dlouhodobý
nehmotný majetek lze do způsobilých nákladů
zahrnout pouze za podmínky, že byl pořízen za
tržní cenu od jiných než spojených osob21)
a bude využíván příjemcem investiční pobídky
výhradně v místě realizace investiční akce. Do
způsobilých nákladů lze zahrnout pouze maje-
tek pořízený do uplynutí 5 let od vydání roz-
hodnutí o příslibu nebo v případě strategické
investiční akce do uplynutí 7 let od vydání roz-
hodnutí o příslibu. Do způsobilých nákladů ne-
lze zahrnout“.

46. V § 6a odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova
„ , který již byl předmětem“ nahrazují slovy „nebo
jeho část, pokud již byly předmětem účetních“.

47. V § 6a odst. 1 se na konci písmene a) do-
plňuje slovo „nebo“.

48. V § 6a odst. 1 písmeno b) zní:

„b) hodnotou mzdových nákladů vynaložených na
nová pracovní místa v průběhu 24 měsíců bez-
prostředně následujících po měsíci, ve kterém
bylo místo obsazeno. Do těchto nových pra-
covních míst lze zahrnout pouze nová pracovní
místa obsazená zaměstnancem v období po dni
předložení záměru získat investiční pobídku
podle § 3 odst. 1 do 3 let od vydání rozhodnutí
o příslibu nebo od dokončení investiční akce,
pokud byla dokončena před vydáním rozhod-
nutí o příslibu. Do hodnoty měsíčních mzdo-
vých nákladů lze měsíčně zahrnout hrubou
mzdu zaměstnanců a příslušné odvody pojistné-
ho na sociální zabezpečení, příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné
zdravotní pojištění hrazeného zaměstnavatelem
za zaměstnance, maximálně však do výše troj-

násobku průměrné mzdy v národním hospo-
dářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku
předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém
žadatel předložil záměr.“.

49. V § 6a odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Příjemce investiční pobídky, u něhož jsou
způsobilé náklady tvořeny náklady podle odstavce 1
písm. a), je povinen

a) využívat a zachovat ve svém majetku a v místě
realizace investiční akce dlouhodobý hmotný
a nehmotný majetek, na který byla poskytnuta
investiční pobídka, v rozsahu odpovídajícím
skutečné výši dosud čerpané podpory, nejméně
však ve výši a skladbě, které odpovídají splnění
všeobecné podmínky podle § 2 odst. 3 písm. a),
a to po dobu uplatňování investiční pobídky
podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo 6, nej-
méně však po dobu 5 let od dokončení investič-
ní akce,

b) zachovat nová pracovní místa podle § 2 odst. 3
písm. b) nejméně po dobu 5 let ode dne vzniku
prvního pracovního poměru na každém novém
pracovním místě a

c) zachovat činnost s vyšší přidanou hodnotou po-
dle § 2 odst. 3 písm. c) nejméně po dobu 5 let
ode dne splnění všeobecných podmínek podle
§ 2 odst. 2 a 3.

Pokud příjemce investiční pobídky zašle minister-
stvu oznámení o tom, kdy byla investiční akce do-
končena a v jakém rozsahu, považuje se investiční
akce za dokončenou ke dni uvedenému v tomto
oznámení. Investiční akce se považuje za dokonče-
nou, pokud příjemce investiční pobídky nezašle toto
oznámení do 5 let ode dne vydání rozhodnutí o pří-
slibu nebo v případě strategické investiční akce do
7 let ode dne vydání rozhodnutí o příslibu.

(3) Příjemce investiční pobídky, u něhož jsou
způsobilé náklady tvořeny hodnotou mzdových ná-
kladů podle odstavce 1 písm. b), je povinen

a) zachovat nová pracovní místa, na která byla po-
skytnuta investiční pobídka, v počtu odpovída-
jícím skutečné výši dosud čerpané podpory,
nejméně však v počtu, který odpovídá splnění
všeobecné podmínky podle § 2 odst. 3 písm. b),
a to po dobu uplatňování investiční pobídky
podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo 6, nej-
méně však 5 let ode dne vzniku prvního pracov-
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ního poměru na každém novém pracovním mís-
tě,

b) využívat a zachovat ve svém majetku a v místě
realizace investiční akce dlouhodobý hmotný
a nehmotný majetek podle § 2 odst. 3 písm. a)
nejméně po dobu 5 let od dokončení investiční
akce a

c) zachovat činnost s vyšší přidanou hodnotou po-
dle § 2 odst. 3 písm. c) nejméně po dobu 5 let
ode dne splnění všeobecných podmínek podle
§ 2 odst. 2 a 3.

Pokud příjemce investiční pobídky zašle minister-
stvu oznámení o tom, kdy byla investiční akce do-
končena a v jakém rozsahu, považuje se investiční
akce za dokončenou ke dni uvedenému v tomto
oznámení. Investiční akce se považuje za dokonče-
nou, pokud příjemce investiční pobídky nezašle toto
oznámení do 5 let ode dne vydání rozhodnutí o pří-
slibu.“.

50. V § 6a odst. 4 se slova „odstavců 2 a 3“ na-
hrazují slovy „odstavce 2 písm. a) a odstavce 3
písm. b)“.

51. V § 6a odst. 5 větě první se slova „počet
nových pracovních míst a obsazení těchto míst za-
městnanci se stanovenou týdenní pracovní dobou8a)“
nahrazují slovy „nová pracovní místa“, slova „při-
psání první platby hmotné podpory na účet příjemce
investiční pobídky“ se nahrazují slovy „vzniku
prvního pracovního poměru na každém novém pra-
covním místě“ a věta poslední se zrušuje.

52. V § 6a odstavec 7 zní:

„(7) Příjemce investiční pobídky podle § 1a
odst. 1 písm. a) bodu 5

a) je do 4 let od vydání rozhodnutí o příslibu po-
vinen pořídit dlouhodobý hmotný a nehmotný
majetek podle odstavce 1 písm. a) nejméně
v hodnotě stanovené nařízením vlády a vytvořit
nová pracovní místa nejméně v počtu stanove-
ném nařízením vlády; vláda nařízením stanoví
minimální hodnoty dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku a minimální počty no-
vých pracovních míst na základě analýzy eko-
nomického a průmyslového vývoje České repu-
bliky, vývoje míry nezaměstnanosti v České re-
publice a zhodnocení dosud podpořených in-
vestičních akcí,

b) nesmí evidovat ke dni dokončení investiční akce

podle odstavce 2 nižší hodnotu způsobilých ná-
kladů o více než 15 % oproti předpokládané
hodnotě způsobilých nákladů uvedené v záměru
získat investiční pobídku a vytvořit nižší počet
nových pracovních míst o více než 10 % oproti
předpokládanému počtu nových pracovních
míst uvedenému v záměru získat investiční po-
bídku a

c) je povinen využívat a zachovat ve svém majetku
a v místě realizace investiční akce dlouhodobý
hmotný a nehmotný majetek ve výši a skladbě
uvedené v dohodě o poskytnutí hmotné pod-
pory pořízení dlouhodobého hmotného a ne-
hmotného majetku podle § 11a nejméně po
dobu 5 let od dokončení investiční akce a zacho-
vat nová pracovní místa v počtu uvedeném v do-
hodě o poskytnutí hmotné podpory pořízení
dlouhodobého hmotného a nehmotného ma-
jetku podle § 11a nejméně po dobu 5 let ode
dne vzniku prvního pracovního poměru na kaž-
dém novém pracovním místě.“.

53. V § 6a se odstavec 9 zrušuje.

Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako od-
stavce 9 až 11.

54. V § 6a odstavce 9 a 10 znějí:

„(9) Nesplnění povinnosti uvedené v odstavci 5
příjemcem investiční pobídky podle § 1a odst. 1
písm. a) bodu 3 je porušením rozpočtové kázně po-
dle rozpočtových pravidel s tím, že odvod za poru-
šení rozpočtové kázně se uloží ve výši poměrné části
takto získané investiční pobídky, která odpovídá po-
čtu nezachovaných nových pracovních míst.

(10) Rozhodnutí o příslibu pozbývá platnosti
při nesplnění

a) všeobecných podmínek uvedených v § 2 odst. 2
a 3,

b) povinnosti zachovat dlouhodobý hmotný a ne-
hmotný majetek podle odstavce 2 písm. a) a od-
stavce 3 písm. b) nejméně ve výši a skladbě sta-
novené v § 2 odst. 3 písm. a),

c) povinnosti zachovat nová pracovní místa a jejich
obsazení zaměstnancem podle odstavce 2
písm. b) a odstavce 3 písm. a) nejméně v počtu
stanoveném v § 2 odst. 3 písm. b),

d) povinnosti zachovat činnost s vyšší přidanou
hodnotou podle odstavce 2 písm. c) a odstavce 3
písm. c),
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e) povinnosti uvedené v odstavci 6,

f) povinnosti poskytnout na žádost údaje o stavu
realizace investiční akce a skutečné výši čerpané
podpory uvedené v odstavci 8, nebo

g) podmínek pro poskytnutí podpory stanove-
ných přímo použitelným předpisem Evropské
unie1).“.

55. V § 6a se za odstavec 10 vkládají nové od-
stavce 11 až 13, které včetně poznámky pod čarou
č. 28 znějí:

„(11) Pozbyde-li rozhodnutí o příslibu plat-
nosti podle odstavce 10, musí být vše, co bylo for-
mou investiční pobídky získáno, vráceno nebo od-
vedeno podle zvláštních právních předpisů28) včetně
příslušných sankcí. Sankce podle zvláštních právních
předpisů28) musí činit nejméně výši úroků8b) stano-
vených Komisí v době vydání rozhodnutí o příslibu.

(12) V případě nesplnění povinnosti zachovat
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, na který
byla poskytnuta investiční pobídka, v rozsahu od-
povídajícím skutečné výši dosud čerpané podpory
podle odstavce 2 písm. a) nebo v případě nesplnění
povinnosti zachovat nová pracovní místa, na která
byla poskytnuta investiční pobídka, v počtu odpoví-
dajícím skutečné výši dosud čerpané podpory podle
odstavce 3 písm. a), vrací příjemce investiční po-
bídky poměrnou část poskytnuté investiční pobídky,
která odpovídá výši nezachovaného dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku podle odstavce 2
písm. a) nebo počtu nezachovaných nových pracov-
ních míst podle odstavce 3 písm. a), a to včetně pří-
slušných sankcí podle zvláštních právních před-
pisů28), nejméně však ve výši úroků8b) stanovených
Komisí v době vydání rozhodnutí o příslibu.

(13) Nesplnění povinností uvedených v od-
stavci 7 příjemcem investiční pobídky podle § 1a
odst. 1 písm. a) bodu 5 je porušením rozpočtové ká-
zně podle rozpočtových pravidel s tím, že odvod za
porušení rozpočtové kázně se uloží ve výši poskyt-
nuté hmotné podpory.

28) Například zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech a o změně některých souvisejících zákonů (roz-
počtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších před-
pisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 14.

56. V § 6a odst. 14 se slova „až 11“ nahrazují
slovy „až 13“.

57. V § 7 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) ministerstvu u investiční pobídky uvedené
v § 1a odst. 1 písm. a) bodech 2 a 5, u všeobec-
ných podmínek uvedených v § 2 odst. 2
písm. a) a v § 2 odst. 3 písm. b) a c), u povin-
nosti zachovat nová pracovní místa podle § 6a
odst. 2 písm. b) a § 6a odst. 3 písm. a), u povin-
nosti zachovat činnost s vyšší přidanou hodno-
tou podle § 6a odst. 2 písm. c) a § 6a odst. 3
písm. c) a u povinností uvedených v § 6a
odst. 7,“.

58. V § 7 odst. 2 písm. c) se slova „Úřadu práce
České republiky - krajské pobočce a pobočce pro
hlavní město Prahu“ zrušují.

59. V § 7 odst. 2 písm. d) se slova „d) v rozsahu
splnění podmínek podle § 2 odst. 3 písm. b) a § 2
odst. 4 písm. a)“ nahrazují textem „§ 2 odst. 3
písm. a)“ a text „a 3“ se nahrazuje slovy „písm. a)
a § 6a odst. 3 písm. b)“.

60. V § 7 odst. 3 se slovo „po“ nahrazuje slovy
„k datu“ a slova „podmínky uvedené v § 6a odst. 2
a 3“ se nahrazují slovy „povinností uvedených v § 6a
odst. 2, 3 a 7“.

61. V § 7 odst. 4 větě první se slova „majetek
podle § 6a odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „majetek po-
dle § 6a odst. 2 písm. a) a § 6a odst. 3 písm. b) a po-
vinnosti podle § 6a odst. 7 písm. c)“, slova „nebo 3“
se nahrazují slovy „písm. a) a § 6a odst. 3 písm. b)“
a ve větě druhé se slova „pracovní místa“ nahrazují
slovy „nová pracovní místa podle § 6a odst. 2
písm. b) a § 6a odst. 3 písm. a) a zachovat činnost
s vyšší přidanou hodnotou“ a text „a 3“ se nahrazuje
slovy „písm. c) a § 6a odst. 3 písm. c)“.

62. V § 7 odst. 6 se slova „5 letech ode dne
připsání první platby hmotné podpory na účet pří-
jemce investiční pobídky“ nahrazují slovy „uplynutí
pětileté lhůty pro zachování nových pracovních míst
podle § 6a odst. 5“.

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

„(7) Kontrola splnění povinnosti podle § 6a
odst. 7 písm. a) a b) se provádí po dokončení inves-
tiční akce, nejpozději k datu uplynutí 7 let ode dne
vydání rozhodnutí o příslibu.“.

64. § 11 se včetně nadpisu zrušuje.

Sbírka zákonů č. 210 / 2019Částka 87 Strana 1851



65. V § 11a odst. 1 se slova „ , kterému bylo
vydáno rozhodnutí o příslibu“ nahrazují slovy „in-
vestiční pobídky“.

66. V § 11a odst. 2 úvodní části ustanovení se
za slovo „majetku“ vkládají slova „se uzavírá vždy
na kalendářní rok, ve kterém má být hmotná pod-
pora vyplacena, a“.

67. V § 11a odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) počet nových pracovních míst a hodnotu způ-
sobilých nákladů,“.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písme-
na c) až i).

68. V § 11a odst. 2 písm. c) se slova „na jejichž
úhradu lze hmotnou podporu poskytnout“ nahra-
zují slovy „na něž se hmotná podpora poskytuje“.

69. V § 11a odst. 3 se za text „§ 2 odst. 2“
vkládá text „a 3“.

70. V § 11a odstavec 5 zní:

„(5) Výše hmotné podpory pořízení dlouhodo-
bého hmotného a nehmotného majetku nesnižuje
hodnotu způsobilých nákladů. Způsobilými náklady
pro poskytnutí hmotné podpory pořízení dlouhodo-
bého hmotného a nehmotného majetku jsou náklady
podle § 6a odst. 1 písm. a). Maximální výši hmotné
podpory pořízení dlouhodobého hmotného a ne-
hmotného majetku stanoví vláda nařízením, a to ma-
ximálně do výše přípustné míry veřejné podpory
v regionech České republiky.“.

71. Příloha k zákonu se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení zahájená podle zákona č. 72/2000 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona, a do tohoto dne pravomocně neskon-
čená, se dokončí a práva a povinnosti s nimi sou-
visející se posuzují podle zákona č. 72/2000 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

2. Investiční pobídky poskytnuté podle zákona
č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, trvají v rozsahu a za pod-
mínek, za kterých byly poskytnuty.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. III

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005
Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005
Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005
Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006
Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006
Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007
Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007
Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zá-
kona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona
č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zá-
kona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona
č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 219/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zá-
kona č. 203/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona
č. 317/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona
č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona
č. 24/2017 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona
č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb. a zákona
č. 327/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 111 odst. 1 písm. b) a v § 111 odst. 4, 5
a 7 až 9 se slova „nových zaměstnanců“ nahrazují
slovy „zaměstnanců na nových pracovních místech“.

2. V § 111 odst. 3 větě první se slova „v územní
oblasti, ve které je průměrný podíl nezaměstnaných
osob za 2 ukončená pololetí předcházející datu před-
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ložení záměru zaměstnavatele získat investiční po-
bídky55) nejméně o 25 % vyšší než průměrný podíl
nezaměstnaných osob v České republice, nebo na
území zvýhodněných průmyslových zón schvále-
ných vládou podle zvláštního právního předpisu55)“
nahrazují slovy „v územních oblastech České repu-
bliky, mimo hlavního města Prahy“.

3. V § 111 odst. 4 větě druhé se slova „minimál-
ního podílu nezaměstnaných osob v územní oblasti,
uvedená v odstavci 3,“ nahrazují slovy „pro poskyt-
nutí hmotné podpory na vytváření nových pracov-
ních míst uvedená v odstavci 3 větě první“.

4. V § 111 odst. 8 se za slovo „let“ vkládají
slova „ , v případě strategické investiční akce do
uplynutí čtyř let,“.

5. V § 111 odst. 12 se za slovo „závislosti“ vklá-
dají slova „na typu investiční akce a“ a slova
„a formu poskytnutí hmotné podpory“ se nahrazují

slovy „formu poskytnutí hmotné podpory a regiony,
do kterých lze podporu poskytovat,“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Pro příslib investiční pobídky poskytnutý v ří-
zení, které bylo zahájeno podle zákona č. 72/2000
Sb., o investičních pobídkách, ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se po-
užije zákon č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

v z. Filip v. r.

Zeman v. r.

v z. Schillerová v. r.
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nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho
zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod
Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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