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ZÁKON

ze dne 23. července 2020,

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o silniční dopravě

Čl. I

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve
znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997
Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000
Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002
Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004
Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb.,
zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zá-
kona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona
č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona
č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 304/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona
č. 115/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „upravuje v návaznosti
na přímo použitelné předpisy Evropské unie13)“ na-
hrazují slovy „zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie35), zároveň navazuje na přímo použi-
telné předpisy Evropské unie13) a upravuje“ a slovo
„silničními“ se zrušuje.

Poznámky pod čarou č. 13 a 35 znějí:

„13) Nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti pře-
pravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79
odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského
společenství, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/
/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých
předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy,
o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/
/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85, v plat-
ném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/
/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná
pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon po-
volání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice
Rady 96/26/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/
/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro
přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy,
v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/
/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro
přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové do-
pravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006, v platném
znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/
/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v au-
tobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES)
č. 2006/2004.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/
/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční do-
pravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o zá-
znamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o har-
monizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících
se silniční dopravy.
Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016,
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závaž-
ných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě
dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se
mění příloha III směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2006/22/ES.

35) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2002/15/
/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob
vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/645 ze
dne 18. dubna 2018, kterou se mění směrnice 2003/59/
/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů
některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní
dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průka-
zech.“.

2. V § 1 odst. 3 se slova „nebo dopravy pro-
váděné podle odstavce 4“ zrušují.

3. V § 1 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou
č. 4d zní:

„(4) Ustanovení o státním odborném dozoru

Sbírka zákonů č. 337 / 2020Strana 3458 Částka 135



a správním trestání se vztahují i na dodržování a pro-
kazování dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob
odpočinku při přepravě prováděné za jiným účelem
než k podnikání v rozsahu stanoveném přímo použi-
telným předpisem Evropské unie upravujícím har-
monizaci předpisů v sociální oblasti týkajících se sil-
niční dopravy4d).

4d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/
/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých
předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy,
o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/
/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85, v plat-
ném znění.“.

4. V § 3 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) zajistit, aby bylo velké vozidlo vybaveno dokla-
dem o nákladu obsahujícím údaje stanovené
prováděcím právním předpisem, a uchovat tento
doklad po dobu 2 let od ukončení přepravy,“.

5. Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje.

6. V § 3 se odstavce 2 až 4 zrušují a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

7. Za § 3 se vkládají nové § 3a a 3b, které včetně
nadpisů a poznámek pod čarou č. 4, 36 a 37 znějí:

„§ 3a

Doba řízení vozidla, bezpečnostní přestávky
a doba odpočinku

(1) Tuzemský dopravce provozující silniční do-
pravu velkými vozidly, na kterou se v plném rozsahu
použije přímo použitelný předpis Evropské unie
upravující harmonizaci předpisů v sociální oblasti
týkajících se silniční dopravy4d), je povinen

a) zajistit, aby řidič dodržoval požadavky na dobu
řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu
odpočinku stanovené tímto přímo použitelným
předpisem Evropské unie,

b) zajistit, aby v souladu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím tacho-
grafy v silniční dopravě4e) řidič řádně vedl zá-
znam o době řízení vozidla, bezpečnostních
přestávkách a době odpočinku, tento záznam
měl u sebe a předložil jej při kontrole, a

c) uchovat záznam o době řízení vozidla, bezpeč-
nostních přestávkách a době odpočinku v sou-
ladu s tímto přímo použitelným předpisem
Evropské unie a přímo použitelným předpisem

Evropské unie upravujícím tachografy v silniční
dopravě4e).

(2) Tuzemský dopravce provozující silniční do-
pravu velkými vozidly, na kterou se použije Evrop-
ská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní
silniční dopravě (AETR)4), je povinen

a) zajistit, aby řidič dodržoval požadavky na dobu
řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu
odpočinku stanovené touto mezinárodní
smlouvou,

b) zajistit, aby v souladu s touto mezinárodní
smlouvou řidič řádně vedl záznam o době řízení
vozidla, bezpečnostních přestávkách a době od-
počinku, tento záznam měl u sebe a předložil jej
při kontrole, a

c) uchovat záznam o době řízení vozidla, bezpeč-
nostních přestávkách a době odpočinku v sou-
ladu s touto mezinárodní smlouvou.

(3) Články 5 až 7 přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího harmonizaci předpisů
v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy4d) se
nepoužijí na přepravu vymezenou v článku 13 to-
hoto přímo použitelného předpisu Evropské unie.

(4) Při přepravě prováděné podle odstavce 3 je
řidič povinen přerušit řízení vozidla po uplynutí nej-
výše 4,5 hodin řízení bezpečnostní přestávkou
v trvání nejméně 45 minut, nenásleduje-li nepřetržitý
odpočinek mezi 2 směnami nebo nepřetržitý odpo-
činek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být
rozdělena do několika částí, činí-li každá z nich nej-
méně 15 minut. Během bezpečnostní přestávky
může řidič vykonávat pouze dozor nad vozidlem
a jeho nákladem.

(5) Při přepravě cestujících v linkové osobní
dopravě, u níž délka žádného ze spojů nepřesahuje
50 km, nesmí řidič řídit vozidlo po dobu, která v sou-
hrnu přesáhne 10 hodin během 24 hodin po sobě
jdoucích a 100 hodin během 2 kalendářních týdnů
po sobě jdoucích. Doba řízení může být prodlou-
žena v nezbytném rozsahu za účelem dojetí na
vhodné místo zastávky tak, aby byla zajištěna bez-
pečnost osob nebo vozidla. Řidič je povinen dodržo-
vat požadavky na bezpečnostní přestávky a dobu
odpočinku stanovené zvláštním právním předpi-
sem36).

(6) Při přepravě prováděné podle odstavce 3

a) je řidič povinen vést záznam o době řízení vo-
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zidla, bezpečnostních přestávkách a době odpo-
činku

1. prostřednictvím tachografu v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie upra-
vujícím tachografy v silniční dopravě4e), jde-
-li o přepravu prováděnou vozidlem vybave-
ným tachografem, nebo

2. prostřednictvím jiného záznamového zaří-
zení nebo ručně, jde-li o přepravu provádě-
nou vozidlem, které není vybaveno tachogra-
fem; v takovém případě se přímo použitelný
předpis Evropské unie upravující tachografy
v silniční dopravě4e) nepoužije,

b) musí mít řidič u sebe záznam o době řízení vo-
zidla, bezpečnostních přestávkách a době odpo-
činku z právě probíhajícího dne a ze 7 dnů,
které tomuto dni bezprostředně předchází,
a kartu řidiče, byla-li mu vydána, a předložit
je při kontrole,

c) je dopravce povinen zajistit, aby řidič dodržoval
požadavky na dobu řízení vozidla, bezpeč-
nostní přestávky a dobu odpočinku, v souladu
s písmenem a) vedl záznam o době řízení vo-
zidla, bezpečnostních přestávkách a době odpo-
činku a v souladu s písmenem b) měl tento zá-
znam u sebe a předložil jej při kontrole, a

d) je dopravce povinen uchovat záznam o době
řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách
a době odpočinku po dobu 1 roku od ukončení
přepravy.

(7) Při přepravě prováděné podle odstavce 5

a) je řidič povinen vést záznam o době řízení vo-
zidla, bezpečnostních přestávkách a době odpo-
činku

1. prostřednictvím tachografu v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie upra-
vujícím tachografy v silniční dopravě4e), ne-
bo

2. prostřednictvím jiného záznamového zaří-
zení nebo ručně; v takovém případě se přímo
použitelný předpis Evropské unie upravující
tachografy v silniční dopravě4e) nepoužije,

b) musí mít řidič u sebe záznam o době řízení vo-
zidla, bezpečnostních přestávkách a době odpo-
činku z právě probíhajícího a předchozího dne
a kartu řidiče, byla-li mu vydána, a předložit je
při kontrole,

c) je dopravce povinen zajistit, aby řidič dodržoval
požadavky na dobu řízení vozidla, bezpeč-
nostní přestávky a dobu odpočinku, v souladu
s písmenem a) vedl záznam o době řízení vo-
zidla, bezpečnostních přestávkách a době odpo-
činku a v souladu s písmenem b) měl tento zá-
znam u sebe a předložil jej při kontrole, a

d) je dopravce povinen uchovat záznam o době
řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách
a době odpočinku po dobu 1 roku od ukončení
přepravy.

(8) Údaje, které se o době řízení vozidla, bez-
pečnostních přestávkách a době odpočinku zazna-
menávají podle odstavce 6 písm. a) nebo odstavce 7
písm. a), a způsob zaznamenávání těchto údajů sta-
noví prováděcí právní předpis.

§ 3b

Karta podniku

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
vydá do 15 pracovních dnů od podání žádosti kartu
podniku podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie upravujícího tachografy v silniční dopra-
vě4e), je-li žadatel držitelem živnostenského nebo ji-
ného oprávnění k podnikání.

(2) Karta podniku se žadateli nevydá, pokud

a) je autorizován k ověřování tachografů6a),

b) je členem orgánu právnické osoby autorizované
k ověřování tachografů6a),

c) je zaměstnancem osoby autorizované k ověřo-
vání tachografů6a), nebo

d) člen jeho orgánu nebo jeho zaměstnanec je

1. autorizován k ověřování tachografů6a),

2. členem orgánu právnické osoby autorizo-
vané k ověřování tachografů6a), nebo

3. zaměstnancem osoby autorizované k ověřo-
vání tachografů6a).

(3) Neexistenci překážky pro vydání karty
podniku podle odstavce 2 písm. b) až d) je žadatel
povinen doložit svým čestným prohlášením.

(4) Údaje o vydání karty podniku zapíše obecní
úřad obce s rozšířenou působností do informačního
systému digitálního tachografu37).

4) SděleníMinisterstva zahraničních věcí č. 62/2010 Sb.m. s.,
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kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních
věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb.,
o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody
o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě
(AETR), ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí
č. 82/2010 Sb. m. s.

36) Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví od-
chylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměst-
nanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

37) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komu-
nikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silnič-
ním provozu), ve znění pozdějších předpisů.“.

8. V § 9b odst. 4 větě druhé se slova „doby
řízení, přestávek v řízení a doby odpočinku řidičů“
nahrazují slovy „požadavků na dobu řízení, bezpeč-
nostní přestávky a dobu odpočinku“.

9. V § 16a odst. 2 písm. g) se slova „denní doby
řízení, nepřetržité“ zrušují.

10. V § 21c odstavec 1 zní:

„(1) Práci řidiče taxislužby je oprávněna vyko-
návat pouze osoba, která je držitelem oprávnění ři-
diče taxislužby. Oprávnění řidiče taxislužby udělí na
žádost kterýkoli dopravní úřad, pokud je žadatel

a) starší 21 let,

b) spolehlivý podle § 9 odst. 2 a

c) oprávněn k pobytu na území České republiky
a, je-li to podle zákona o zaměstnanosti vyža-
dováno, oprávněn k výkonu práce na území
České republiky, jde-li o občana jiného než
členského státu, který není držitelem koncese
pro provozování silniční motorové dopravy
osobní vozidly určenými pro přepravu nejvýše
9 osob včetně řidiče, jeho manželem nebo regis-
trovaným partnerem.“.

11. V § 21c se za odstavec 1 vkládá nový od-
stavec 2, který zní:

„(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží
fotografii, která svým provedením odpovídá poža-
davkům zákona o občanských průkazech. Je-li ža-
datel občanem jiného než členského státu a není
držitelem koncese pro provozování silniční moto-
rové dopravy osobní vozidly určenými pro přepravu
nejvýše 9 osob včetně řidiče, jeho manželem nebo
registrovaným partnerem, k žádosti přiloží rovněž

a) doklad prokazující jeho oprávnění k pobytu na
území České republiky a

b) doklad prokazující jeho oprávnění k výkonu

práce na území České republiky, je-li podle zá-
kona o zaměstnanosti vyžadováno.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstav-
ce 3 až 8.

12. V § 21c odst. 3 se za slovo „žádosti“ vkládá
slovo „dále“.

13. V § 21c odstavec 5 zní:

„(5) Oprávnění řidiče taxislužby odejme

a) kterýkoli dopravní úřad na žádost jeho držitele,
nebo

b) dopravní úřad příslušný podle místa trvalého,
dlouhodobého, přechodného nebo jiného povo-
leného pobytu řidiče taxislužby, pokud jeho
držitel přestal být spolehlivým podle § 9
odst. 2; vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění
řidiče taxislužby je prvním úkonem v řízení.“.

14. V § 21c odst. 6 se za slovo „oznámit“
vkládá slovo „kterémukoli“ a za slovo „vydá“ se
vkládá slovo „tento“.

15. V § 21c odstavec 8 zní:

„(8) Řidič taxislužby je povinen odevzdat prů-
kaz řidiče taxislužby

a) do 7 dnů ode dne pozbytí jeho platnosti podle
odstavce 7 písm. a) kterémukoli dopravnímu
úřadu,

b) do 7 dnů ode dne pozbytí jeho platnosti podle
odstavce 7 písm. b) dopravnímu úřadu přísluš-
nému podle místa trvalého, dlouhodobého, pře-
chodného nebo jiného povoleného pobytu ři-
diče taxislužby, nebo c) nejpozději při vydání
nového průkazu řidiče taxislužby v případě po-
zbytí platnosti podle odstavce 7 písm. d) do-
pravnímu úřadu vydávajícímu nový průkaz ři-
diče taxislužby.“.

16. V § 21c se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Osoba pověřená výkonem státního odbor-
ného dozoru, příslušník Policie České republiky
nebo strážník obecní policie je oprávněn odebrat ne-
platný průkaz řidiče taxislužby.“.

17. V § 27 větě první se slova „a aby dodržovali
stanovenou dobu řízení“ nahrazují slovy „ , dodržo-
vali požadavky na dobu řízení vozidla“ a na konci
textu věty se doplňují slova „a záznamy o době ří-
zení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku
měli u sebe a předložili je při kontrole“.
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18. V § 27 větě druhé se text „§ 3 odst. 3“ na-
hrazuje textem „§ 3 písm. b)“.

19. V § 27 větě třetí a v § 35 odst. 1 písm. j) se
text „§ 3 odst. 1 písm. c)“ nahrazuje textem „§ 3
písm. c)“.

20. V § 33b odstavec 2 zní:

„(2) O vydání osvědčení řidiče rozhoduje do-
pravní úřad na základě žádosti, ke které žadatel při-
loží

a) cestovní doklad řidiče,

b) doklad prokazující oprávnění řidiče k pobytu
na území České republiky,

c) doklad prokazující oprávnění řidiče k výkonu
práce na území České republiky, je-li podle zá-
kona o zaměstnanosti vyžadováno,

d) pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti
nebo dohodu o provedení práce uzavřenou
mezi žadatelem a řidičem, není-li podle zákona
o zaměstnanosti vyžadováno oprávnění řidiče
k výkonu práce na území České republiky nebo
není-li z dokladu podle písmene c) zřejmé, že je
řidič oprávněn vykonávat práci řidiče,

e) doklad prokazující sociální pojištění řidiče, je-li
podle zvláštního právního předpisu vyžado-
váno,

f) řidičský průkaz řidiče a

g) průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo ob-
dobný doklad vydaný jiným členským státem,
pokud řidičský průkaz nebyl vydán členským
státem nebo v něm není záznam o profesní způ-
sobilosti řidiče.“.

21. V § 33b odst. 3 se za slova „vydá osvědčení
řidiče“ vkládají slova „ , na němž vyznačí harmoni-
zovaným kódem údaj o profesní způsobilosti ři-
diče38),“.

Poznámka pod čarou č. 38 zní:

„38) Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o regis-
tru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.“.

22. V § 34 odst. 4 se za slova „přístup k“ vklá-
dají slova „tachografu nebo jinému“.

23. V § 34 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) Zprostředkovatel taxislužby nesmí orgá-
nům státního odborného dozoru, obecní policii a Po-

licii České republiky znemožnit či znesnadnit zahá-
jení nebo provedení kontrolní přepravy, zejména po-
skytnutím nepravdivých informací o možnosti zpro-
středkování přepravy, vyloučením z možnosti
zprostředkování přepravy nebo znemožněním či
znesnadněním přístupu do elektronické aplikace
pro zprostředkování přepravy.“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstav-
ce 7 až 9.

24. V § 34b odst. 1 větě první se za slovo „zá-
stupcích“ vkládají slova „ , o řidičích, kterým byl
uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu
činnosti řidiče velkého vozidla,“.

25. V § 34b odst. 2 písmeno d) zní:

„d) údaje o udělení koncese k provozování silniční
dopravy pro cizí potřeby, jejím rozsahu a o její
změně nebo zrušení,“.

26. V § 34b odst. 2 písm. h) a v § 35a odst. 3
větě první se slovo „dopravě15)“ nahrazuje slovem
„dopravě39)“.

Poznámka pod čarou č. 39 zní:

„39) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/
/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná
pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon po-
volání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice
Rady 96/26/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016,
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závaž-
ných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě
dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se
mění příloha III směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2006/22/ES.“.

27. V § 34b se za odstavec 3 vkládá nový od-
stavec 4, který zní:

„(4) V Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě
se u řidičů, kterým byl uložen zákaz činnosti spočí-
vající v zákazu výkonu činnosti řidiče velkého vo-
zidla, uvádí

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum na-
rození a adresa místa pobytu a

b) identifikační údaje o rozhodnutí, kterým byl
zákaz činnosti uložen, a údaje o době zákazu
činnosti.“.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstav-
ce 5 až 10.
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28. V § 34b odst. 6 písm. b) se slovo „identifi-
kační“ zrušuje.

29. V § 34b odst. 10 úvodní části ustanovení se
slova „odstavců 3 až 6“ nahrazují slovy „odstavců 3
až 7“.

30. V § 34b odst. 10 písm. c) se slovo „nebo“
zrušuje.

31. V § 34b odst. 10 se za písmeno c) vkládá
nové písmeno d), které zní:

„d) ukončení výkonu zákazu činnosti spočívajícího
v zákazu výkonu činnosti řidiče velkého vo-
zidla, nebo“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

32. V § 34c odst. 8 úvodní části ustanovení se
za slovo „úřadům“ vkládají slova „a obecním úřa-
dům obcí s rozšířenou působností“.

33. V § 34c odst. 8 písmeno b) zní:

„b) z centrálního registru řidičů údaje o

1. jménu, popřípadě jménech, a příjmení řidiče,

2. datu narození řidiče,

3. adrese místa pobytu řidiče,

4. číslu řidičského průkazu řidiče a

5. přestupcích řidiče uvedených v § 9 odst. 3
písm. b).“.

34. V § 34d odst. 1 se za slovo „změny“ vklá-
dají slova „ , s výjimkou údajů podle § 34b odst. 4,“.

35. V § 34d odst. 5 se na konci písmene c) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

36. V § 34d se za odstavec 5 vkládají nové od-
stavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Dopravní úřad dále vykonává

a) činnosti podle odstavce 1 ve vztahu k řidičům
taxislužby, jde-li o úkony podle tohoto zákona,
které provedl, a

b) činnosti podle odstavce 4 ve vztahu k řidičům
taxislužby, kteří mají v jeho územním obvodu
trvalý, dlouhodobý, přechodný nebo jiný povo-
lený pobyt.

(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností,
který uložil zákaz činnosti spočívající v zákazu vý-
konu činnosti řidiče velkého vozidla, zapisuje údaje
podle § 34b odst. 4 a jejich změny v Rejstříku pod-
nikatelů v silniční dopravě a odpovídá za správnost

a úplnost těchto údajů. Tyto údaje poskytuje na žá-
dost podle odstavce 4 dopravní úřad, v jehož územ-
ním obvodu má obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností podle věty první sídlo.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.

37. V § 34e odst. 2 písm. a) se text „§ 21c
odst. 7“ nahrazuje textem „§ 21c odst. 8“.

38. V § 34e odst. 3 písmeno c) zní:

„c) nedodržuje požadavky na dobu řízení vozidla,
bezpečnostní přestávky nebo dobu odpo-
činku,“.

39. V § 34e odst. 3 písm. d) se slova „anebo
neumožní přístup k záznamovému zařízení.“ nahra-
zují čárkou.

40. V § 34e se na konci odstavce 3 doplňují
písmena e) a f), která znějí:

„e) neumožní přístup k tachografu, nebo

f) neuposlechne příkazu jízdy do autorizovaného
metrologického střediska nebo se neřídí pokyny
osoby, která nařídila nebo provádí kontrolu ta-
chografu.“.

41. V § 34e odst. 4 písm. a) se slova „ , odstav-
ce 2 písm. a), d) nebo e) nebo odstavce 3 písm. b)
až d)“ nahrazují slovy „nebo odstavce 2 písm. a),
d) nebo e)“.

42. V § 34e odst. 4 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3
písm. b) až d),“.

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

43. V § 34e se za odstavec 5 vkládají nové od-
stavce 6 až 8, které znějí:

„(6) Za přestupek podle odstavce 3 písm. b) se
uloží pokuta od 10 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz
činnosti od 3 do 6 měsíců spočívající v zákazu vý-
konu činnosti řidiče velkého vozidla osobou, která je
dopravcem nebo je v základním pracovněprávním
vztahu k dopravci, byl-li tento přestupek spáchán

a) paděláním, potlačením, zničením nebo jinou ne-
oprávněnou změnou údajů o době řízení, bez-
pečnostních přestávkách nebo době odpočinku,

b) užitím padělané karty řidiče,
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c) užitím karty řidiče, která byla vydána jiné
osobě, nebo

d) užitím karty řidiče, která byla nahlášena jako
ztracená nebo odcizená.

(7) Za přestupek podle odstavce 3 písm. e)
nebo f) se uloží pokuta od 10 000 Kč do 50 000 Kč
a zákaz činnosti od 3 do 6 měsíců spočívající v zákazu
výkonu činnosti řidiče velkého vozidla osobou, která
je dopravcem nebo je v základním pracovněprávním
vztahu k dopravci.

(8) Od uložení správního trestu podle odstav-
ce 6 nebo 7 nelze v rozhodnutí o přestupku upustit
nebo podmíněně upustit; ustanovení zákona o odpo-
vědnosti za přestupky a řízení o nich upravující
upuštění od uložení správního trestu, který by jinak
měl být uložen ve společném řízení, tím není
dotčeno.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstav-
ce 9 a 10.

44. V § 34e se na konci odstavce 10 doplňuje
věta „Jde-li o přestupek, za který se ukládá správní
trest podle odstavce 6 nebo 7, nelze jej projednat
příkazem na místě.“.

45. V § 35 odst. 1 písm. a) se text „§ 3 odst. 1
písm. a)“ nahrazuje textem „§ 3 písm. a)“.

46. V § 35 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) v rozporu s § 3 písm. b) nebo § 27 nezajistí, aby
každé vozidlo bylo vybaveno dokladem o ná-
kladu, nebo tento doklad neuchová po stanove-
nou dobu,“.

47. V § 35 odst. 2 písm. b) se slova „stanovené
doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek
a doby“ nahrazují slovy „požadavků na dobu řízení
vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu“.

48. V § 35 odst. 2 písmeno h) zní:

„h) nezajistí, aby řidič řádně vedl záznam o době
řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách
a době odpočinku a tento záznam předložil
při kontrole, nebo záznam o době řízení vo-
zidla, bezpečnostních přestávkách a době odpo-
činku neuchová po stanovenou dobu,“.

49. V § 35 odst. 6 se na konci písmene a) slovo
„nebo“ zrušuje, na konci písmene b) se tečka nahra-
zuje slovem „nebo“ a doplňuje se písmeno c), které
zní:

„c) v rozporu s § 34 odst. 6 znemožní či znesnadní
orgánům státního odborného dozoru, obecní
policii a Policii České republiky zahájení nebo
provedení kontrolní přepravy.“.

50. V § 35c odst. 1 větě první a v § 35c odst. 2
úvodní části ustanovení se slova „celní úřady“ na-
hrazují slovy „osoby pověřené výkonem státního
odborného dozoru“.

51. V § 35c odst. 3, § 35d odst. 3 a 4 a v § 35d
odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „celní úřad“
nahrazují slovy „osoba pověřená výkonem státního
odborného dozoru“.

52. V § 35d odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „Je-li orgán Policie České republiky nebo celní
úřad oprávněn“ nahrazují slovy „Jsou-li orgán Poli-
cie České republiky nebo osoba pověřená výkonem
státního odborného dozoru oprávněny“ a slova
„celní úřad“ se nahrazují slovy „osoba pověřená vý-
konem státního odborného dozoru“.

53. V § 35d odst. 5 písm. a) se slova „celnímu
úřadu“ nahrazují slovy „osobě pověřené výkonem
státního odborného dozoru“.

54. V § 35g odst. 1 se slova „nebo státního od-
borného dozoru v taxislužbě“, slova „nebo dopravní
úřad“ a slova „a dopravního úřadu“ zrušují.

55. V § 35g odst. 2 se slova „strážník obecní
policie nebo dopravní úřad zabrání“ nahrazují slovy
„při provádění kontroly v taxislužbě nebo státního
odborného dozoru v taxislužbě došlo k zabránění“
a slova „jej obecní policie nebo dopravní úřad“ se
nahrazují slovy „je ten, kdo v jízdě zabránil,“.

56. V § 35h odst. 2 se slovo „příslušnému“ zru-
šuje a za slovo „úřadu“ se vkládají slova „přísluš-
nému podle místa trvalého, dlouhodobého, přechod-
ného nebo jiného povoleného pobytu řidiče taxi-
služby“.

57. V § 35h odst. 6 se slova „příslušnému do-
pravnímu úřadu“ nahrazují slovy „dopravnímu
úřadu příslušnému podle místa trvalého, dlouhodo-
bého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu
řidiče taxislužby“.

58. Za § 35h se vkládají nové § 35i až 35k,
které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 40
znějí:
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„§ 35i

Kontrola tachografu
autorizovaným metrologickým střediskem

(1) Orgán Policie České republiky nebo osoba
pověřená výkonem státního odborného dozoru jsou
oprávněny za účelem kontroly tachografu přikázat
řidiči jízdu do autorizovaného metrologického stře-
diska40) a podrobení vozidla této kontrole. Řidič je
při tom povinen řídit se pokyny osoby, která kon-
trolu tachografu nařídila nebo ji provádí.

(2) Náklady na provedení kontroly tachografu
hradí autorizovanému metrologickému středisku
ten, kdo ji nařídil. Pokud bylo kontrolou tachografu
zjištěno jeho nesprávné fungování nebo nalezeno za-
řízení určené k neoprávněné změně údajů vedených
tachografem, uhradí dopravce náklady na provedení
této kontroly tomu, kdo ji nařídil; při správě placení
těchto nákladů se postupuje podle daňového řádu.

§ 35j

Zabránění v jízdě při nedodržení požadavků
na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky

nebo dobu odpočinku

(1) Orgán Policie České republiky nebo osoba
pověřená výkonem státního odborného dozoru jsou
oprávněny přikázat řidiči, který je podezřelý ze spá-
chání přestupku podle § 34e odst. 3 písm. b), c), e)
nebo f), jízdu na nejbližší místo, které je z hlediska
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních ko-
munikacích vhodné k odstavení vozidla, a

a) zabránit mu v jízdě použitím technického pro-
středku, nebo

b) zakázat pokračovat v jízdě a zadržet řidiči do-
klady k vozidlu a doklady související s provádě-
nou přepravou.

(2) Náklady spojené s jízdou vozidla do místa
odstavení, náklady spojené s parkováním a náklady
na zabránění v jízdě vozidla jdou k tíži řidiče. Od-
povědnost řidiče za vozidlo, náklad a přepravované
osoby není jeho odstavením dotčena.

(3) Orgán Policie České republiky nebo osoba
pověřená výkonem státního odborného dozoru po-
učí řidiče o podmínkách uvolnění vozidla nebo vrá-
cení zadržených dokladů a předá řidiči potvrzení
o zabránění v jízdě nebo o zadržení dokladů. V po-
tvrzení uvede důvod zabránění v jízdě nebo zadržení
dokladů.

(4) Orgán Policie České republiky nebo osoba
pověřená výkonem státního odborného dozoru ne-
prodleně zajistí uvolnění vozidla nebo vrácení za-
držených dokladů,

a) odpadne-li nebezpečí dalšího nedodržování po-
žadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní
přestávky nebo dobu odpočinku, nejpozději
však po uplynutí 24 hodin od zabránění v jízdě
nebo zadržení dokladů, nebo

b) bude-li v jízdě pokračovat jiný způsobilý řidič.

§ 35k

Odebrání karty řidiče

(1) Orgán Policie České republiky nebo osoba
pověřená výkonem státního odborného dozoru jsou
oprávněny odebrat předloženou kartu řidiče, pokud
je řidič podezřelý, že užitím této karty spáchal pře-
stupek, za nějž se ukládá správní trest podle § 34e
odst. 6 písm. b) až d).

(2) Kartu řidiče předá ten, kdo ji odebral,
správnímu orgánu, který je příslušný k vedení řízení
o přestupku, který údaj o odebrání karty řidiče za-
píše do informačního systému digitálního tacho-
grafu37). Odebraná karta řidiče se nevrací.

40) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších
předpisů.“.

59. V § 36 odst. 1 písm. a) se slova „stanovenou
dobu řízení, bezpečnostních přestávek“ nahrazují
slovy „požadavky na dobu řízení vozidla, bezpeč-
nostní přestávky“.

60. V § 36 odst. 1 písm. b) se slova „stanovené
doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby“ na-
hrazují slovy „požadavků na dobu řízení vozidla,
bezpečnostní přestávky a dobu“.

61. V § 37 odst. 1 větě první se slova „doby
řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a doby“ na-
hrazují slovy „požadavky na dobu řízení vozidla,
bezpečnostní přestávky a dobu“.

62. V § 37 odst. 1 větě druhé se za slova „pří-
stup k“ vkládají slova „tachografu nebo jinému“.

63. V § 38 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se
zrušuje označení odstavce 3.

64. V § 38a odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Ministerstvo dopravy vydává orgánům vy-
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konávajícím státní odborný dozor nebo kontrolu
nad dodržováním požadavků na dobu řízení vozidla,
bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku řidičů
kontrolní karty podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího tachografy v silniční do-
pravě4e). Údaje o vydání kontrolní karty zapíše Mi-
nisterstvo dopravy do informačního systému digitál-
ního tachografu37).

(2) Ministerstvo dopravy zajišťuje výrobu kon-
trolních karet a karet podniku a na základě poža-
davků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
distribuci karet podniku.“.

65. V § 38a odst. 4 se slova „paměťové kon-
trolní karty podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie4e),“ zrušují.

66. V § 41 odst. 2 se text „§ 3 odst. 1 písm. b),
§ 3 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 3 písm. b), § 3a
odst. 8“, text „§ 21c odst. 3“ se nahrazuje textem
„§ 21c odst. 4“ a text „§ 34d odst. 6“ se nahrazuje
textem „§ 34d odst. 8“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o získávání
a zdokonalování odborné způsobilosti

k řízení motorových vozidel

Čl. II

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalo-
vání odborné způsobilosti k řízení motorových vo-
zidel a o změnách některých zákonů, ve znění zá-
kona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona
č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona
č. 320/2015 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb. a zákona č. 199/2017 Sb., se mění
takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2018/645 ze dne
18. dubna 2018, kterou se mění směrnice 2003/59/
/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení ři-
dičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo

osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských
průkazech.“.

2. V § 48 odst. 1 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „a výcviku“.

3. V § 48 se na konci odstavce 2 doplňují věty
„Roční kurz lze rozdělit do 2 po sobě následujících
dnů. Část výuky může probíhat způsobem umožňu-
jícím dálkový přístup, je-li zajištěno řádné ověření
totožnosti řidiče. Výcvik může být proveden s využi-
tím simulátoru.“.

4. V § 48 odst. 7 se za slovo „školení,“ vkládají
slova „podíl výuky a výcviku na celkovém rozsahu
pravidelného školení,“ a za slova „obsah výuky“ se
vkládají slova „a výcviku, rozsah části výuky, která
může proběhnout způsobem umožňujícím dálkový
přístup, a podmínky průběhu této části výuky,“.

5. V § 50 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „a, má-li být část výuky prováděna
způsobem umožňujícím dálkový přístup, způsob
provádění této části výuky a zajištění řádného ově-
ření totožnosti řidiče“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o silničním provozu

Čl. III

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/
/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002
Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zá-
kona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona
č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona
č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona
č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona
č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona
č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona
č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona
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č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona
č. 249/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona
č. 48/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona
č. 285/2018 Sb. a zákona č. 115/2020 Sb., se mění
takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 47 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2018/645 ze dne
18. dubna 2018, kterou se mění směrnice 2003/59/
/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení ři-
dičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo
osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských
průkazech.“.

2. V § 3 odst. 5 se za písmeno g) vkládá nové
písmeno h), které zní:

„h) vozidel používaných při přepravě zboží v rámci
podnikání v zemědělství, lesnictví nebo rybář-
ství v okruhu 50 km od provozovny podnika-
tele přepravujícího zboží, pokud řízení není
hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo
podnikání řidiče,“.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písme-
na i) a j).

3. V § 3 odst. 5 písm. i) se slova „pro vlastní
potřeby“ nahrazují slovy „k jinému účelu než k pod-
nikání“.

4. V § 6 odst. 7 písm. c) se za slovo „konfede-
rací“ vkládají slova „anebo osvědčení řidiče podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravu-
jícího přístup na trh mezinárodní silniční nákladní
dopravy48) s údajem o profesní způsobilosti řidiče
vyznačeným harmonizovaným kódem“.

Poznámka pod čarou č. 48 zní:

„48) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/
/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro
přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy,
v platném znění.“.

5. V § 6a odst. 1 větě druhé se slova „ , ve sta-
nici měření emisí nebo, jde-li o kontrolu záznamo-
vého zařízení podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie32b), v autorizovaném metrologickém
středisku“ nahrazují slovy „nebo ve stanici měření
emisí“.

6. V § 6a odst. 2 písm. a) se slova „ , do stanice
měření emisí nebo do autorizovaného metrologic-
kého střediska“ nahrazují slovy „nebo do stanice
měření emisí“.

7. § 110a včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 32b a 49 zní:

„§ 110a

Karta řidiče

(1) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností vydá do 15 pracovních dnů ode dne podání
žádosti kartu řidiče podle přímo použitelného před-
pisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční
dopravě32b) žadateli, který

a) má na území České republiky obvyklé bydliště,

b) je držitelem řidičského oprávnění, s výjimkou
řidičského oprávnění pro skupiny vozidel AM,
A1, A2, A nebo B1 a

c) není držitelem platné karty řidiče vydané
Českou republikou, jiným členským státem
nebo jiným smluvním státem Evropské dohody
o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční
dopravě (AETR)49).

(2) Nemá-li žadatel o vydání karty řidiče na
území České republiky trvalý pobyt, přiloží k žá-
dosti doklad prokazující obvyklé bydliště podle
§ 92 odst. 4 písm. d) nebo návrh jiného důkazního
prostředku k jeho prokázání. Nebylo-li řidičské
oprávnění podle odstavce 1 písm. b) uděleno žadateli
Českou republikou, přiloží k žádosti řidičský prů-
kaz. Bylo-li řidičské oprávnění uděleno žadateli
Českou republikou, ověří se splnění podmínky
podle odstavce 1 písm. b) v registru řidičů.

(3) Pokud žadatel o vydání karty řidiče sou-
časně žádá u téhož obecního úřadu obce s rozšířenou
působností o udělení nebo rozšíření řidičského
oprávnění nebo o vydání řidičského průkazu, vydá
obecní úřad obce s rozšířenou působností kartu ři-
diče současně s řidičským průkazem ve lhůtě pro
vydání karty řidiče, jsou-li pro to splněny pod-
mínky.

(4) Kartu řidiče je žadatel povinen převzít
osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na
základě ověřené plné moci u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, u kterého podal žádost.

(5) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou pů-
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sobností vydá podle přímo použitelného právního
předpisu Evropské unie upravujícího tachografy
v silniční dopravě32b) kartu řidiče v případě poško-
zení, ztráty, odcizení nebo uplynutí doby platnosti
karty řidiče nebo vzniku obvyklého bydliště řidiče
na území České republiky, pokud

a) jsou splněny podmínky podle odstavce 1
písm. a) a b) a

b) byla karta řidiče odevzdána příslušnému obec-
nímu úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li
o vydání karty řidiče v případě poškození karty
řidiče nebo vzniku obvyklého bydliště řidiče na
území České republiky.

(6) Žádost o vydání karty řidiče z důvodu uply-
nutí doby platnosti karty řidiče lze podat nejdříve
2 měsíce před koncem doby její platnosti.

(7) Držitel karty řidiče je povinen oznámit do
5 pracovních dnů příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, že došlo ke změně údajů na
ní uvedených, a kartu řidiče odevzdat do 2 měsíců
ode dne podání tohoto oznámení.

(8) Údaje o vydání karty řidiče a jejím ode-
vzdání zapíše obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností do informačního systému digitálního tacho-
grafu.

32b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/
/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční do-
pravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o zá-
znamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o har-
monizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících
se silniční dopravy.

49) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 62/2010
Sb. m. s., kterým se nahrazují sdělení Ministerstva za-
hraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/
/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské
dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční
dopravě (AETR), ve znění sdělení Ministerstva zahranič-
ních věcí č. 82/2010 Sb. m. s.“.

Poznámky pod čarou č. 32a a 32c se zrušují.

8. V § 119 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

9. V § 122 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

10. V § 122 odst. 2 se slova „a v centrální evi-
denci paměťových karet řidiče“ a slova „a z evidence
vydaných, odcizených, ztracených nebo vadných
paměťových karet řidiče“ zrušují.

11. § 122c včetně nadpisu zní:

„§ 122c

Informační systém digitálního tachografu

(1) Informační systém digitálního tachografu je
informačním systémem veřejné správy35b), jehož
správcem je ministerstvo.

(2) Informační systém digitálního tachografu
obsahuje údaje o vydaných a odevzdaných kartách
řidiče, kartách podniku21), kartách dílny38b) a kon-
trolních kartách21), kterými jsou

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní
firma nebo název držitele karty nebo jiné osoby
uvedené na kartě a adresa pobytu nebo sídla
držitele karty,

b) datum a místo narození a digitalizovaná foto-
grafie držitele karty, číslo jeho řidičského prů-
kazu a údaj o správním orgánu a státu, který jej
vydal, jde-li o kartu řidiče,

c) údaje o platnosti a stavu karty a úředních po-
stupech s kartou souvisejících,

d) číslo karty,

e) označení správního orgánu, který kartu vydal,

f) digitalizovaný podpis držitele karty, jde-li
o kartu řidiče.

(3) Ministerstvo zajistí dálkový a nepřetržitý
přístup k údajům obsaženým v informačním systé-
mu digitálního tachografu obecním úřadům obcí
s rozšířenou působností, krajským úřadům, policii,
orgánům Celní správy České republiky a Úřadu pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušeb-
nictví.

(4) Údaje se v informačním systému digitálního
tachografu vedou za účelem výkonu kontroly a ově-
řování podmínek pro vydání karty řidiče, karty
podniku, karty dílny nebo kontrolní karty po dobu
10 let ode dne konce platnosti karty.

(5) Ministerstvo zabezpečuje automatizovanou
výměnu údajů o kartách řidiče a jejich držitelích
způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý pří-
stup. Za tímto účelem ministerstvo zajistí

a) výdej údajů o kartách řidiče a jejich držitelích
z informačního systému digitálního tachografu
příslušnému orgánu jiného členského státu nebo
jiného smluvního státu Evropské dohody o práci
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osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě
(AETR)49) na základě jeho požadavku a

b) předání požadavku obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností, policie nebo celního úřadu
na poskytnutí údajů o kartách řidiče a jejich
držitelích z příslušného registru jiného člen-
ského státu nebo jiného smluvního státu Evrop-
ské dohody o práci osádek vozidel v meziná-
rodní silniční dopravě (AETR)49) příslušnému
orgánu tohoto státu a předání poskytnutých
údajů příslušnému obecnímu úřadu obce s roz-
šířenou působností, policii nebo celnímu úřadu.

(6) Údaje o kartách řidiče a jejich držitelích lze
podle odstavce 5 požadovat a vydat pouze pro účely
výkonu kontroly a ověřování podmínek pro vydání
karty řidiče.“.

12. V § 122d odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „a řidičských průkazech“ nahrazují slovy
„ , řidičských průkazech a profesní způsobilosti ři-
dičů“.

13. V § 122d odst. 1 písm. a) se za text „o)“
vkládá text „ , p), r)“.

14. V § 122d odst. 1 písm. b) se za slova „obec-
ního úřadu obce s rozšířenou působností“ vkládají
slova „nebo policie“ a na konci textu písmene se do-
plňují slova „nebo policii“.

15. V § 122d odst. 2 se slova „a řidičských prů-
kazech“ nahrazují slovy „ , řidičských průkazech
nebo profesní způsobilosti řidičů“ a slova „a řidič-
ského průkazu“ se nahrazují slovy „ , řidičského
průkazu nebo profesní způsobilosti řidiče“.

16. V § 124 odst. 2 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „a informační systém digitálního ta-
chografu“.

17. V § 124 odst. 2 písm. g) se slova „paměťo-
vých karet řidiče a vede jejich centrální evidenci“ na-
hrazují slovy „karet řidiče“.

18. V § 124 odst. 5 se za písmeno h) vkládá
nové písmeno i), které zní:

„i) vydává karty řidiče a přijímá odevzdané karty
řidiče,“.

Dosavadní písmena i) až n) se označují jako písme-
na j) až o).

19. V § 124 odst. 7 písm. a) se bod 3 zrušuje.

Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.

20. V § 124 odst. 7 písm. b) se slova „přijetí
vrácené nebo odevzdané paměťové karty řidiče,“
zrušují.

21. V § 124 se na konci odstavce 7 tečka nahra-
zuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) vydání karty řidiče a přijetí odevzdané karty
řidiče.“.

22. V § 125e odst. 1 se text „písm. j)“ nahrazuje
textem „písm. k)“.

23. V § 129 odst. 4 se slovo „paměťové“ zrušuje
a za slova „z registru řidičů,“ se vkládají slova
„z informačního systému digitálního tachografu,“.

24. V § 137 odst. 2 se text „§ 110a odst. 7,“
zrušuje.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Povinnost podle § 6 odst. 7 písm. c) zákona
č. 361/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, lze splnit i osvědčením ři-
diče podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího přístup na trh mezinárodní silniční
nákladní dopravy bez harmonizovaného kódu vy-
značujícího profesní způsobilost řidiče, bylo-li vy-
dáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích

Čl. V

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zá-
kona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů (zákon o pojištění od-
povědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,
zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zá-
kona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona
č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona
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č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 169/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 63/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb. a zákona
č. 52/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 větě první se slova „ , § 13
a § 14“ nahrazují slovy „a § 13 až 14a“.

2. V § 6 odst. 4 se na konci písmene c) doplňuje
slovo „a“.

3. V § 6 odst. 4 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

4. § 7a se zrušuje.

5. § 14a včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

„§ 14a

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
vydá do 15 pracovních dnů od podání žádosti kartu
dílny podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1a)
žadateli, který je autorizovaným metrologickým
střediskem6b) autorizovaným k ověřování tacho-
grafů. Žádost vedle obecných náležitostí podání
musí obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení
osoby, která bude ověřování tachografů provádět.

(2) Karta dílny se žadateli nevydá, pokud
a) je držitelem karty podniku1a),

b) je členem orgánu právnické osoby, která je drži-
telem karty podniku1a),

c) je zaměstnancem osoby, která je držitelem karty
podniku1a), nebo

d) člen jeho orgánu nebo jeho zaměstnanec je
1. držitelem karty podniku1a),

2. členem orgánu právnické osoby, která je
držitelem karty podniku1a), nebo

3. zaměstnancem osoby, která je držitelem
karty podniku1a).

(3) Neexistenci překážky pro vydání karty
dílny podle odstavce 2 písm. b) až d) je žadatel po-
vinen doložit svým čestným prohlášením.

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
vydá podle přímo použitelného právního předpisu

Evropské unie upravujícího tachografy v silniční do-
pravě1a) kartu dílny v případě poškození, ztráty
nebo odcizení karty dílny, je-li splněna podmínka
podle odstavce 1. Při vydání karty dílny za poško-
zenou kartu dílny je žadatel povinen poškozenou
kartu dílny odevzdat.

(5) Držitel karty dílny je povinen ji odevzdat
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do
10 dnů ode dne, kdy

a) byla jeho autorizace k ověřování tachografů po-
zastavena, změněna nebo zrušena6b),

b) osoba, jejíž jméno, popřípadě jména, a příjmení
je na kartě dílny uvedeno, přestala provádět
ověřování tachografů ve vztahu k držiteli karty
dílny,

c) došlo ke změně údajů uvedených na kartě dílny,
nebo

d) nastala některá ze skutečností podle odstavce 2
písm. a) až d).

(6) Držitel karty dílny je povinen uchovávat
kontrolní zprávy podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího tachografy v silniční do-
pravě1a) nejméně po dobu 2 let.

(7) Úřad pro technickou normalizaci, metrolo-
gii a státní zkušebnictví bezodkladně zapíše údaje
o autorizaci k ověřování tachografů, jejím pozasta-
vení, změně nebo zrušení do informačního systému
digitálního tachografu28).

(8) Údaje o vydání karty dílny a jejím ode-
vzdání zapíše obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností do informačního systému digitálního tacho-
grafu28).

1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/
/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční do-
pravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o zá-
znamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o har-
monizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících
se silniční dopravy.“.

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

„§ 15a

Nikdo nesmí vyrábět, nabízet, propagovat, pro-
dávat nebo provádět montáž zařízení, které je určené
k neoprávněné změně údajů vedených tachografem
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podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího tachografy v silniční dopravě1a).“.

7. V § 80 odst. 2 písmeno t) zní:

„t) zajišťuje výrobu a na základě požadavků obec-
ních úřadů obcí s rozšířenou působností distri-
buci karet dílny,“.

8. V § 80 odst. 2 se písmeno v) zrušuje.

Dosavadní písmena w) až z) se označují jako písme-
na v) až y).

9. V § 80 odst. 4 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písme-
na i) až k).

10. V § 80 odst. 4 písmeno i) zní:

„i) vydává karty dílny a přijímá odevzdané karty
dílny,“.

11. V § 80 odst. 4 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno j).

12. V § 83 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové
písmeno h), které zní:

„h) v rozporu s § 15a vyrábí, nabízí, propaguje,
prodává nebo provádí montáž zařízení, které
je určené k neoprávněné změně údajů vedených
tachografem,“.

Dosavadní písmena h) až v) se označují jako písme-
na i) až w).

13. V § 83 odst. 2 písm. a) se text „písm. p)“
nahrazuje slovy „písm. h) nebo q)“.

14. V § 83 odst. 2 písm. b) se slova „písm. i)
nebo u)“ nahrazují slovy „písm. j) nebo v)“.

15. V § 83 odst. 2 písm. c) se slova „písm. a)
až h), j), l) až o), q) až t) nebo v)“ nahrazují slovy
„písm. a) až g), i), k), m) až p), r) až u) nebo w)“.

16. V § 83 odst. 2 písm. d) se text „písm. k)“
nahrazuje textem „písm. l)“.

17. V § 83 odst. 3 se slova „přestupky podle
odstavce 1 písm. b), l) nebo o)“ nahrazují slovy
„přestupek podle odstavce 1 písm. p)“.

18. V § 83a odst. 1 písmeno a) zní:

„a) jako držitel karty dílny provede montáž, ově-
ření, kontrolu nebo opravu tachografu v roz-
poru s přímo použitelným předpisem Evropské

unie upravujícím tachografy v silniční dopra-
vě1a),“.

19. V § 83a odst. 1 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmena k) až z) se označují jako písme-
na j) až y).

20. V § 83a odst. 1 písmeno j) zní:

„j) jako držitel karty dílny v rozporu s § 14a
odst. 4 nebo 5 neodevzdá tuto kartu nebo v roz-
poru s § 14a odst. 6 neuchová kontrolní
zprávu,“.

21. V § 83a odst. 1 se za písmeno k) vkládá
nové písmeno l), které zní:

„l) v rozporu s § 15a vyrábí, nabízí, propaguje,
prodává nebo provádí montáž zařízení, které
je určené k neoprávněné změně údajů vedených
tachografem,“.

Dosavadní písmena l) až y) se označují jako písme-
na m) až z).

22. V § 83a odst. 10 písm. a) se text „písm. l)“
nahrazuje textem „písm. k)“.

23. V § 83a odst. 10 písm. b) se slova „písm. n)
až q)“ nahrazují slovy „písm. l), n) až q)“.

24. V § 83a odst. 10 písm. c) se slova „písm. a),
j), k), r), t) až x)“ nahrazují slovy „písm. a), j), r), t)
až x)“.

25. V § 83a odst. 11 se text „písm. l)“ nahrazuje
textem „písm. k)“.

26. V § 84 odst. 1 písm. a) se slova „§ 83 odst. 1
písm. h) a v), § 83a odst. 1 písm. l) až w)“ nahrazují
slovy „§ 83 odst. 1 písm. h), i) a w), § 83a odst. 1
písm. k) až w)“.

27. V § 84 odst. 1 písm. b) se slova „§ 83
odst. 1 písm. i) až k), q) až u)“ nahrazují slovy
„§ 83 odst. 1 písm. j) až l), r) až v)“.

28. V § 84 odst. 1 písm. c) se slova „§ 83 odst. 1
písm. a) až g) a l) až p), § 83a odst. 1 písm. a) až k)“
nahrazují slovy „§ 83 odst. 1 písm. a) až g) a m)
až q), § 83a odst. 1 písm. a) až j)“.

29. V § 84 odst. 2 se slova „písm. b) a l)“ na-
hrazují textem „písm. p)“ a slova „Celní správy“ se
nahrazují slovem „Policie“.

30. V § 91 odst. 1 se text „§ 7a odst. 3,“ a text
„§ 14a odst. 6,“ zrušuje.
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ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. VI

V položce 26 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění zákona č. 226/2006
Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb.,
zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb. a zá-
kona č. 193/2018 Sb., se v písmenech k) až m) slovo
„paměťové“ zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po
jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. III bo-
dů 12, 13 a 15, která nabývají účinnosti dnem
23. května 2021.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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ZÁKON

ze dne 22. července 2020,

kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních

s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o bankách

Čl. I

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zá-
kona č. 264/1992 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona
č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona
č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona
č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona
č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona
č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona
č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona
č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 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. 189/2006 Sb., zákona
č. 443/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zá-
kona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona
č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona
č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona
č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona
č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona
č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona
č. 219/2015 Sb., zákona č. 220/2015 Sb., zákona
č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona

č. 301/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona
č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 204/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona
č. 39/2020 Sb., zákona č. 49/2020 Sb., zákona
č. 119/2020 Sb. a zákona č. 238/2020 Sb., se mění
takto:

1. V § 4 odst. 5 písm. d) se číslo „4“ nahrazuje
číslem „3“.

2. V § 5 odst. 5 větě první se slova „lze podat
pouze na předepsaném formuláři, ke kterému žadatel
přiloží“ nahrazují slovy „obsahuje, vedle náležitostí
stanovených správním řádem,“ a věta druhá se na-
hrazuje větami „Žádost lze podat pouze elektro-
nicky. Podrobnosti náležitostí žádosti, její formát
a další technické náležitosti stanoví Česká národní
banka vyhláškou.“.

3. V § 5a odst. 1 větě první se slova „stanovený
právem Evropské unie“ zrušují.

4. V § 5a odst. 4 se text „29a,“ zrušuje a slova
„až 9“ se nahrazují slovy „až 8“.

5. V § 7a odst. 1 písm. e) se slovo „jiného“ na-
hrazuje slovem „zvláštního“.

6. V § 7a odst. 3 se slova „a pobočka“ nahrazují
slovy „nebo pobočka“ a slova „a pobočku“ se na-
hrazují slovy „nebo pobočku“.

7. V § 8 odst. 6 úvodní části ustanovení se slovo
„Pro“ nahrazuje slovy „Aniž je dotčena povinnost
člena statutárního orgánu, člena správní rady nebo
člena dozorčí rady banky věnovat výkonu funkce
dostatečnou časovou kapacitu, pro“.

8. V § 8 odst. 6 písmeno a) zní:

„a) skupiny podle čl. 4 odst. 1 bodu 138 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/
/2013, v platném znění,“.

9. V § 8 odst. 10 se slova „osoby ve vedení
a pracovníka“ nahrazují slovy „osob ve vedení“.
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10. V § 8b odst. 2 se slovo „charakteru“ nahra-
zuje slovem „povaze“ a na konci textu odstavce se
doplňují slova „v jeho celku i částech“.

11. V § 10a odst. 2 písm. c) a v § 25a odst. 3
písm. d) se slovo „zveřejnění“ nahrazuje slovem
„uveřejnění“.

12. V § 11 odst. 1 větě první, § 11 odst. 2 větě
první, § 11 odst. 3 větě první, § 11 odst. 8 a 9, § 12
odst. 2 větě první, § 41c odst. 3 úvodní části ustano-
vení větě první a v § 41cd větě první se slova
„a pobočka“ nahrazují slovy „nebo pobočka“.

13. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Banka nebo pobočka banky z jiného než
členského státu vykonává činnost s odbornou péčí;
tím nejsou dotčeny povinnosti banky podle zákona
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu při vý-
konu činnosti podle § 1 odst. 3 písm. h).“.

14. V § 12b se slovo „zveřejňuje“ nahrazuje
slovem „uveřejňuje“.

15. V § 12m odst. 1, § 12r odst. 1, § 12u odst. 1
a v § 12v odst. 1 se slova „jiných právních“ nahrazují
slovy „zvláštních právních“.

16. V § 12o odst. 4 větě první se slova „nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“
zrušují a za text „čl. 92 odst. 3“ se vkládají slova
„nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013“.

17. V § 12v odst. 3 písm. c) se slovo „aktivit“
nahrazuje slovem „činností“.

18. V § 12x se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

19. V § 16 odst. 1 písm. d) se slovo „ke“ na-
hrazuje slovy „k rozhodnutí valné hromady o“.

20. V § 16 odst. 1 větě druhé se slova „Právní
jednání a usnesení“ nahrazují slovy „Na právní jed-
nání“ a slova „jsou neplatná“ se nahrazují slovy „se
hledí, jako by nebyla přijata“.

21. V § 16 odst. 2 písm. b) se slovo „jejich“
zrušuje a na konci textu písmene se doplňují slova
„navrhovaných osob přiměřeně rozsahu informací
předkládaných za tyto osoby v žádosti o udělení li-
cence“.

22. V § 16 odstavec 4 zní:

„(4) Nabýt obchodní závod banky nebo být
jeho pachtýřem může pouze

a) jiná banka,

b) banka se sídlem na území členského státu, která
vykonává činnost na území České republiky
prostřednictvím své pobočky, nebo

c) zahraniční banka vykonávající na území České
republiky činnost prostřednictvím své pobočky
na základě licence podle § 5.“.

23. V § 16 se doplňují odstavce 6 až 12, které
znějí:

„(6) Česká národní banka neudělí předchozí
souhlas podle odstavce 1 písm. a) nebo c), pokud
jsou důvodné obavy, že dispozice s obchodním zá-
vodem nebo částí obchodního závodu banky, fúze
nebo rozdělení banky nebo převod jmění na banku
jakožto společníka povede k ohrožení finanční sta-
bility a bezpečného fungování finančního systému
České republiky, zejména s ohledem na organizační
předpoklady, kapitálové vybavení a další předpo-
klady obezřetného podnikání banky nebo pobočky
zahraniční banky zúčastněné na postupu podle od-
stavce 1 písm. a) nebo c). Přitom zváží i dopad na
stabilitu finančního systému jiného členského státu
Evropské unie, a to s přihlédnutím ke skutečnostem
dostupným v době jeho vydání a zejména v pří-
padech, kdy nastane mimořádná situace, která by
mohla fungování finančních systémů ovlivnit.

(7) Žádost o udělení souhlasu podle odstavce 1
obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řá-
dem, informace o důvodech zamýšleného postupu,
způsobu jeho provedení a osobách zúčastněných na
tomto postupu. Žádost lze podat pouze elektro-
nicky. Podrobnosti náležitostí žádosti, její formát
a další technické náležitosti stanoví Česká národní
banka vyhláškou.

(8) Poté, co nabude právní moci rozhodnutí
o udělení souhlasu podle odstavce 1 písm. a) ne-
bo c) a alespoň 1 měsíc před nabytím účinnosti práv-
ního jednání, ke kterému byl souhlas udělen, banka
uveřejní oznámení o tomto postupu na svých inter-
netových stránkách. Vkladatelům, ve vztahu k jejichž
pohledávce z vkladu se v důsledku postupu podle
odstavce 1 písm. a) nebo c) změnila osoba dlužníka,
banka bez zbytečného odkladu po uveřejnění tohoto
oznámení poskytne toto oznámení na trvalém nosiči
dat. Uveřejnění tohoto oznámení se považuje za spl-
nění povinnosti informovat vkladatele podle § 41s
odst. 1.

(9) Oznámení podle odstavce 8 obsahuje
alespoň
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a) obchodní firmu nebo název a sídlo osob zúčast-
něných na postupu podle odstavce 1 písm. a)
nebo c),

b) zkrácený rozsah údajů o plnění pravidel
obezřetného podnikání osob uvedených v pís-
meni a), které se uveřejňují podle § 11a a 11b
a podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího obezřetnostní požadavky;
tato povinnost může být splněna i uveřejněním
odkazu na místo, kde jsou tyto údaje k dispozi-
ci,

c) informaci o sídle budoucí pobočky na území
České republiky, pokud se jedná o přeměnu
banky na pobočku zahraniční banky,

d) popis postupu podle odstavce 1 písm. a) ne-
bo c),

e) popis vlivu postupu podle odstavce 1 písm. a)
nebo c) na klienty a jejich smlouvy s bankou,

f) informaci o příslušném orgánu dohledu po
uskutečnění postupu podle odstavce 1 písm. a)
nebo c),

g) informaci o příslušném zahraničním systému
pojištění vkladů po uskutečnění postupu, ke
kterému byl souhlas podle odstavce 1 udělen, a

h) poučení o právu vybrat své pohledávky z vkladů
nebo je převést, pokud toto právo podle od-
stavce 11 nebo § 41s odst. 2 vznikne v souvislos-
ti s uskutečněním postupu podle odstavce 1
písm. a) nebo c), ke kterému byl souhlas udělen.

(10) Oznámení podle odstavce 8 banka zašle
České národní bance. Pokud oznámení nemá přede-
psané náležitosti, není určité nebo srozumitelné,
Česká národní banka ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho
doručení zahájí řízení o zákazu jeho uveřejnění.
Oznámení lze uveřejnit až poté, co marně uplyne
lhůta pro zahájení řízení o zákazu uveřejnění ozná-
mení, nebo pokud bylo zahájeno řízení o zákazu
uveřejnění oznámení a nebylo vydáno rozhodnutí
o zákazu uveřejnění oznámení, až po skončení to-
hoto řízení.

(11) V případě, kdy v důsledku postupu podle
odstavce 1 písm. a) nebo c) dochází ke změně pří-
slušného orgánu dohledu na zahraniční orgán do-
hledu ve vztahu k činnosti podle § 1 odst. 1 písm. a),
má vkladatel, ve vztahu k jehož pohledávce z vkladu
se změnila osoba dlužníka, ve lhůtě 3 měsíců ode
dne, kdy bylo oznámení podle odstavce 8 uveřej-
něno na internetových stránkách banky, právo vy-
brat své pohledávky z vkladů nebo je převést, a to

bezúplatně a bez sankce, jde-li o pohledávky z vkladů
vyloučené z pojištění podle § 41c.

(12) Odstavce 8 až 11 se nepoužijí, jestliže se
postupuje podle zákona upravujícího ozdravné
postupy a řešení krize na finančním trhu nebo
v rámci jiných opatření k ozdravení banky se
souhlasem České národní banky.“.

24. V § 16a odst. 1 a v § 16a odst. 2 větě první
se slovo „otevřít“ nahrazuje slovem „zřídit“.

25. V § 16a odst. 2 se věta poslední nahrazuje
větou „Pokud po obdržení oznámení o záměru zří-
dit pobočku banky nebo oprávněné finanční insti-
tuce v členském státě Česká národní banka shledá,
že nebyly splněny podmínky podle § 5c až 5m, roz-
hodne o tom ve správním řízení ve lhůtě 3 měsíců
ode dne obdržení informací podle § 5f.“.

26. V § 16a odst. 3 se slova „stanovené právem
Evropské unie pro tyto případy“ zrušují.

27. V § 17 odst. 3 se text „(§ 17a odst. 1)“ zru-
šuje.

28. V § 17a se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 12 se označují jako odstav-
ce 1 až 11.

29. V § 17a odst. 5 se slova „podílu na hlasova-
cích právech plynoucích z“ nahrazují slovem „kva-
lifikované“, za slovo „nezapočítají“ se vkládají slova
„podíly na základním kapitálu nebo“ a slova „banka
nebo osoba, která má oprávnění jiného členské-
ho státu působit jako banka,“ se nahrazují slovem
„instituce“.

30. V § 17a odst. 9 úvodní části ustanovení,
§ 17a odst. 9 písm. a) a b) a v § 17a odst. 10 úvodní
části ustanovení se slova „8 nebo 9“ nahrazují slo-
vy „7 nebo 8“.

31. V § 17a odst. 10 písm. a) se slova
„8 písm. b) nebo odstavcem 9“ nahrazují slovy
„7 písm. b) nebo odstavcem 8“.

32. V § 18 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Odstavec 1 tím není dotčen.“.

33. V § 19a odst. 1 se slova „podle zvláštního
zákona5a)“ včetně poznámky pod čarou č. 5a zrušují.

34. V § 20 odst. 3 úvodní části ustanovení se za
slovo „musejí“ vkládají slova „předem oznámit svůj
záměr a“.

35. V § 20 odst. 4 se věta první nahrazuje vě-
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tami „Česká národní banka nejpozději do 2 pracov-
ních dnů ode dne doručení úplné žádosti o souhlas
podle odstavce 3 písemně žadateli potvrdí její přijetí;
pokud je žádost neúplná, bez zbytečného odkladu
vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti. Čes-
ká národní banka bez zbytečného odkladu po do-
ručení úplné žádosti uvědomí žadatele o dni, na
který připadá konec běhu lhůty pro posouzení
žádosti stanovené v odstavci 7.“.

36. V § 20 odst. 6 úvodní části ustanovení se
slova „podaná žádost neúplná nebo trpí-li jinými
vadami“ nahrazují slovy „to nezbytné pro posouzení
žádosti“, za text „50.“ se vkládá slovo „pracovní“,
slova „k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě“
a slova „nezbytných pro posouzení žádosti“ se zru-
šují, slovo „přerušuje“ se nahrazuje slovem „staví“
a za větu druhou se vkládá věta „Stavit běh této lhůty
je možné pouze jednou.“.

37. V § 20 odst. 7 větě první se slovo „přijetí“
nahrazuje slovy „doručení úplné“ a číslo „3“ se na-
hrazuje číslem „4“.

38. V § 20 se na konci odstavce 8 doplňuje věta
„Česká národní banka žádosti nevyhoví, jestliže ne-
jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 9 nebo
jestliže informace předložené žadatelem nejsou
dostatečné pro posouzení žádosti.“.

39. V § 20 odst. 9 úvodní části ustanovení se
slova „z hlediska“ nahrazují slovy „s ohledem na
zajištění řádného a obezřetného vedení banky nejsou
důvodné obavy z“ a slova „činnosti banky“ se na-
hrazují slovy „její činnosti a pokud“.

40. V § 20 odst. 9 písm. b) se za slova „osoby,
které jsou“ vkládají slova „v souvislosti s nabytím
kvalifikované účasti“, slova „za členy“ se nahrazují
slovy „na členy“ a za slovo „výkonné“ se vkládá
slovo „řídicí“.

41. V § 20 odst. 9 se na začátek písmene c) vklá-
dají slova „finanční zdraví žadatele a“ a slova „fi-
nančních zdrojů žadatele“ se nahrazují slovy „jeho
finančních zdrojů“.

42. V § 20 odst. 10 se věta první zrušuje.

43. V § 20 odst. 12 se za slovo „lze“ vkládají
slova „udělit pouze“ a slova „udělit i následně“ se
zrušují.

44. V § 20 odst. 14 písm. a) se slovo „omezit“
nahrazuje slovem „určit“.

45. V § 20a odst. 2 větě první se slovo „jiný“
nahrazuje slovem „zvláštní“.

46. V § 20a se odstavce 3 až 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstav-
ce 3 až 5.

47. V § 20a se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Banka je povinna informovat Českou ná-
rodní banku o konání valné hromady nejpozději
v den jejího svolání.“.

48. V § 20c odst. 1 se slova „bankovní spojení“
nahrazují slovy „číslo účtu nebo jiný jedinečný iden-
tifikátor“.

49. V § 20c odstavec 4 zní:

„(4) Odstavce 1 až 3 se použijí i na pobočku
zahraniční banky a na opravné zúčtování v rámci
téže banky.“.

50. V § 20d se odstavec 4 zrušuje.

51. V § 22 odstavec 3 zní:

„(3) Česká národní banka může požadavek na
ověření řídicího a kontrolního systému banky podle
odstavce 1 písm. b) prominout nebo omezit pouze
na některé jeho součásti. Česká národní banka do
30. dubna příslušného kalendářního roku bance
sdělí, že ověření řídicího a kontrolního systému
banky podle odstavce 1 písm. b) promíjí nebo jakým
způsobem provedení tohoto ověření omezuje. Na
sdělení České národní banky o prominutí nebo ome-
zení provedení tohoto ověření se nepoužijí části
druhá a třetí správního řádu.“.

52. V § 23 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Úhradu ztráty banka provede bez zbytečného od-
kladu po rozhodnutí valné hromady.“.

53. V § 24 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Pro předkládání písemností podle odstav-
ců 1 až 3 se použijí ustanovení správního řádu o jed-
nacím jazyku přiměřeně; v případě pochybností
může Česká národní banka vyžádat úředně ověřený
překlad do jazyka českého i následně.“.

54. V § 25e se na konci odstavce 4 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) uložit, aby osoba podléhající jejímu dohledu
udržovala kapitál nad minimální úrovní poža-
davků na kapitál podle čl. 92 nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013;
§ 26 odst. 3 se použije obdobně.“.
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55. V nadpisu části sedmé se slova „A PO-
KUTY“ zrušují.

56. V § 26 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

57. V § 26 odst. 2 písm. a) bodě 1 se slova
„a požadavků na kapitálové rezervy podle tohoto
zákona“ zrušují.

58. V § 26 odst. 2 písm. a) bodě 8 se text „d)“
nahrazuje slovy „a) bodě 4“.

59. V § 26ab odst. 3 se věta druhá zrušuje.

60. V § 26ba odst. 1 písm. a) se část věty za
středníkem včetně středníku zrušuje.

61. V § 26bb odst. 4 větě poslední se za slovo
„povahy“ vkládají slova „podle odstavce 2“.

62. V § 26bb se odstavec 5 zrušuje.

63. V § 26f se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Tuto povinnost mají dále osoby, které jsou dceři-
nými podniky podle čl. 4 odst. 1 bodu 16 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
ovládající banky, zahraniční ovládající banky, fi-
nanční holdingové osoby, smíšené finanční holdin-
gové osoby nebo smíšené holdingové osoby a které
zároveň nejsou zahrnuty do dohledu na konsolido-
vaném základě.“.

64. V § 34 odst. 4 se slovo „nebo“ nahrazuje
čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova
„nebo jestliže došlo k závažné změně ve skutečnosti,
na jejímž základě byl souhlas udělen“.

65. § 35 zní:

„§ 35

(1) Ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o odnětí licence nesmí dotčená právnická osoba při-
jímat vklady a poskytovat úvěry a vykonávat další
činnosti, s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vy-
pořádání jejích pohledávek a dluhů. Do doby, než
vypořádá své pohledávky a dluhy, se dotčená práv-
nická osoba považuje za banku podle tohoto zákona.

(2) Pravomocné rozhodnutí o odnětí licence
Česká národní banka zveřejní způsobem umožňují-
cím dálkový přístup.

(3) O pravomocném rozhodnutí o odnětí li-
cence informuje Česká národní banka orgán bankov-
ního dohledu státu, ve kterém má banka pobočku.

(4) Pravomocné rozhodnutí o odnětí licence
udělené pro pobočku banky z jiného než členského

státu doručí Česká národní banka této pobočce
a informuje o něm orgán bankovního dohledu země
sídla zahraniční banky.“.

66. Za § 35 nad označení „ČÁST JEDE-
NÁCTÁ“ se vkládá nový § 35a, který zní:

„§ 35a

(1) Rozsudek, jímž soud zrušil rozhodnutí
České národní banky o odnětí licence, je vykona-
telný

a) marným uplynutím lhůty pro podání kasační
stížnosti, nebo

b) právní mocí rozhodnutí, jímž byla kasační stíž-
nost proti tomuto rozsudku odmítnuta, zamít-
nuta nebo řízení o ní zastaveno.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, pokud
byl žalobě proti rozhodnutí České národní banky
o odnětí licence přiznán odkladný účinek.“.

67. V § 36 odstavec 1 zní:

„(1) Zrušuje-li se banka s likvidací nebo zru-
šuje-li se výmaz banky z obchodního rejstříku, pou-
ze Česká národní banka může podat návrh na

a) jmenování likvidátora,

b) odvolání likvidátora a jmenování nového likvi-
dátora,

c) zrušení akciové společnosti, byla-li bance od-
ňata licence.“.

68. V § 36 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Soud rozhodne o návrhu České národní
banky podle odstavce 1 bez jednání a rozhodnutí
vyhlásí vyvěšením jeho písemného vyhotovení bez
odůvodnění na úřední desce soudu do 24 hodin od
obdržení návrhu. Vyvěšením rozhodnutí nastávají
právní účinky uvedené ve výroku a tím je výrok zá-
vazný pro každého; den vyhlášení se na písemném
vyhotovení poznamená. Odvolání proti rozhodnutí
nemá odkladný účinek.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstav-
ce 3 až 6.

69. V § 36 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

70. V § 36 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Náklady spojené s výkonem činnosti likvi-
dátora jsou hrazeny z majetku banky. Nepostačuje-li
její majetek na výplatu odměny likvidátora a náhradu
jeho hotových výdajů, uhradí je stát, kterému tím
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vznikne pohledávka za bankou ve výši vyplacených
částek. Česká národní banka stanoví vyhláškou způ-
sob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny
likvidátora, jejich maximální výši hrazenou státem
a způsob výplaty.“.

71. V § 36a se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

72. V § 36a odst. 6 písm. c) se slova „odstavců 4
až 6“ nahrazují slovy „odstavce 4 nebo 5“.

73. V § 36b se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstav-
ce 1 až 6.

74. V § 36b odst. 1 se číslo „3“ nahrazuje čís-
lem „4“.

75. V § 36b se za odstavec 1 vkládá nový od-
stavec 2, který zní:

„(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
jako osoba vykonávající funkci likvidátora poruší
povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospo-
dáře.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstav-
ce 3 až 7.

76. V § 36b odst. 7 se vkládá nové písmeno a),
které zní:

„a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 2,“.

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

77. V § 36b odst. 7 písm. c) se slova „až 3 nebo
odstavce“ nahrazují slovy „ , 3 nebo“.

78. V § 36c odst. 1 se na konci písmene f) do-
plňuje slovo „nebo“.

79. V § 36c odst. 1 se na konci písmene g) slovo
„ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

80. V § 36c se odstavce 4 až 6 zrušují.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstav-
ce 4 až 6.

81. V § 36c se za odstavec 3 vkládá nový od-
stavec 4, který zní:

„(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí přestupku tím, že jako osoba vy-
konávající funkci likvidátora poruší povinnost vyko-
návat funkci s péčí řádného hospodáře.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstav-
ce 5 až 7.

82. V § 36c odst. 7 se vkládá nové písmeno a),
které zní:

„a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 4,“.

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

83. V § 36c odst. 7 písm. c) se slova „a odstav-
ce 4“ zrušují.

84. V § 36c odst. 7 písm. d) se slova „ , h), od-
stavce 3, odstavce 5, odstavce 6 nebo odstavce 7“
nahrazují slovy „nebo odstavce 3 nebo 5“.

85. V § 36c odst. 7 písm. f) a g) se číslo „8“
nahrazuje číslem „6“.

86. V § 36d odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční
holdingová osoba se dopustí přestupku tím, že“.

87. V § 36e odst. 1 písmeno c) zní:

„c) začne vykonávat činnost na území hostitelského
státu v případě, kdy

1. je informována podle § 5g odst. 2 věty první
orgánem dohledu domovského státu o tom,
že její oznámení nebylo předáno orgánu do-
hledu hostitelského státu, nebo

2. neuplyne lhůta 2 měsíců podle § 5h odst. 2,
pokud neobdrží informaci podle § 5h
odst. 1,“.

88. V § 36e odst. 1 písm. g) se číslo „3“ nahra-
zuje číslem „2“.

89. V § 36e odst. 1 se na konci písmene m)
slovo „nebo“ zrušuje.

90. V § 36e se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno o), které
zní:

„o) nevykonává činnost s odbornou péčí podle § 12
odst. 3 nebo § 19a odst. 1.“.

91. V § 36e odst. 2 písm. m) se za text „odst.“
vkládají slova „17 nebo“.

92. V § 36e odst. 4 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až k) se označují jako písme-
na a) až j).

93. V § 36e odst. 4 se za písmeno g) vkládá
nové písmeno h), které zní:

„h) v rozporu s § 23 odst. 2

Sbírka zákonů č. 338 / 2020Strana 3478 Částka 135



1. nerozhodne při schvalování účetní závěrky
za příslušné období o uhrazení vykázané
ztráty z vlastních zdrojů, nebo

2. neuhradí ztrátu bez zbytečného odkladu po
rozhodnutí valné hromady,“.

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písme-
na i) až k).

94. V § 36e odst. 5 se za písmeno b) vkládá
nové písmeno c), které zní:

„c) poruší povinnost zachovávat bankovní tajem-
ství podle § 38,“.

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

95. V § 36e odst. 5 písm. k) se slovo „nebo“
zrušuje.

96. V § 36e se na konci odstavce 5 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno m),
které zní:

„m) neinformuje klienta podle § 16 odst. 8 nebo
§ 41s odst. 1 nebo informuje klienta podle
§ 16 odst. 8, aniž by byl dodržen postup pro
uveřejnění oznámení podle § 16 odst. 10.“.

97. V § 36e odst. 6 písm. c) se za text
„1 písm. a)“ vkládají slova „nebo o)“.

98. V § 36h odst. 1 se na konci písmene k)
slovo „nebo“ zrušuje.

99. V § 36h se na konci odstavce 1 tečka na-
hrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno m),
které zní:

„m) nevykonává činnost s odbornou péčí podle § 12
odst. 3 nebo § 19a odst. 1.“.

100. V § 36h odst. 3 písm. j) se text „§ 37
odst. 2“ nahrazuje textem „§ 38“.

101. V § 36h odst. 4 písm. c) se text „l)“ nahra-
zuje textem „m)“.

102. V § 36j odst. 4 se věta druhá zrušuje.

103. V § 38 se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „Tím není dotčena možnost podat zprávu o zá-
ležitostech týkajících se klienta, které jsou předmě-
tem bankovního tajemství, na základě jeho žádosti
nebo s jeho souhlasem.“.

104. V § 38 odst. 3 úvodní části ustanovení se
slova „týkajících se klienta,“ a slova „bez souhlasu
klienta“ zrušují.

105. V § 38 odst. 3 písm. e) se slova „anebo zá-

kon o pojišťování a financování vývozu se státní
podporou“ zrušují.

106. V § 38 odst. 3 písm. k) se slova „zvláštního
zákona27)“ nahrazují slovy „zákona upravujícího
sdružování v politických stranách a politických hnu-
tích“.

Poznámka pod čarou č. 27 ve znění „27) Zákon
č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách
a v politických hnutích, ve znění pozdějších před-
pisů.“ se zrušuje.

107. V § 38 odst. 3 se na konci písmene l) tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m), n) a o),
která znějí:
„m) Policie České republiky pro účely pátrání po

hledané nebo pohřešované osobě nebo předchá-
zení a odhalování konkrétních hrozeb v oblasti
terorismu podle zákona o Policii České repu-
bliky,

n) Generální inspekce bezpečnostních sborů pro
účely pátrání po hledané osobě podle zákona
o Generální inspekci bezpečnostních sborů,
nebo

o) Ministerstvu financí za podmínek, které stanoví
zákon o pojišťování a financování vývozu se
státní podporou.“.

108. V § 38 odst. 7 větě první se slova „ban-
kovní spojení“ nahrazují slovy „číslo účtu nebo jiný
jedinečný identifikátor“ a slova „ , tedy číslo účtu“ se
zrušují.

109. V § 38 odst. 8 se slova „informovat jiné
banky nebo třetí osoby nebo veřejnost o porušení
smlouvy klientem, přičemž smí uvést jen název
klienta“ nahrazují slovy „nejdříve 30 dnů poté uve-
řejnit informaci o porušení povinnosti klientem, při-
čemž smí uvést jen identifikační údaje klienta podle
§ 41c odst. 3“.

110. V § 38 se odstavec 9 zrušuje.

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

111. V § 38 odst. 9 se číslo „9“ nahrazuje čís-
lem „8“ a číslo „12“ se nahrazuje číslem „11“.

112. V § 38 odst. 10 se věta druhá včetně
poznámky pod čarou č. 10b zrušuje.

113. V § 38a odst. 1 větě první se slova „ban-
kovním spojení“ nahrazují slovy „čísle účtu nebo
jiném jedinečném identifikátoru“ a ve větě třetí se
slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.
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114. V § 38a odst. 2 větě druhé se slova „pro
účely dohledu nad finančním trhem“ zrušují a ve
větě poslední se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

115. V § 38a odst. 5 se slovo „věcných“ zru-
šuje.

116. V § 38b se věta druhá zrušuje.

117. V § 38e odst. 1 se na konci písmene e)
čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

118. V § 38i odst. 1 písm. c) se číslo „301“ na-
hrazuje číslem „312“.

119. V § 39 se za odstavec 1 vkládá nový od-
stavec 2, který zní:

„(2) Pracovníci banky, členové statutárního
orgánu banky, členové správní rady banky a členové
dozorčí rady banky jsou povinni zachovávat mlčen-
livost o údajích, které jim byly poskytnuty za účelem
vyřízení vyžádání zprávy o záležitostech klienta,
které jsou předmětem bankovního tajemství, podle
§ 38 odst. 3 písm. j). Tuto povinnost jsou povinni
zachovávat vůči klientovi i všem dalším osobám; po-
rušením této povinnosti není poskytnutí údajů pra-
covníkovi, členovi statutárního orgánu, členovi
správní rady nebo členovi dozorčí rady téže banky,
pokud je to nutné pro výkon jeho funkce nebo pra-
covní činnosti.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

120. V § 40 odst. 6 se text „§ 27 odst. 1, § 29
odst. 3,“ zrušuje.

121. V § 41 odst. 1 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „nebo o odnětí licence“.

122. V § 41a odst. 3 se slova „a pobočka“ na-
hrazují slovy „nebo pobočka“ a na konci odstavce se
doplňuje věta „Povinnost přispívat do Fondu se na
banku nebo pobočku banky z jiného než členského
státu nevztahuje ode dne zániku licence podle § 7a.“.

123. V § 41a odst. 5 větě druhé se slova „na
činnost“ zrušují, za slovo „systému“ se vkládají slova
„spojené se správou Fondu“ a na konci textu věty se
doplňují slova „ , z mimořádných provozních pří-
spěvků podle § 41cg nebo z dotací nebo návratných
finančních výpomocí podle § 41ch“.

124. V § 41b větě druhé se číslo „2“ nahrazuje
číslem „3“.

125. V § 41c odst. 2 písmeno f) zní:

„f) obce, kraje, městské části hlavního města Prahy

a obdobné zahraniční osoby, není-li dále stano-
veno jinak,“.

126. V § 41c odst. 3 písm. b) se slova „u tuzem-
ských právnických osob též“ zrušují a na konci textu
písmene se doplňují slova „nebo obdobné číslo při-
dělované v zahraničí, bylo-li přiděleno“.

127. V § 41c se na konci odstavce 3 tečka na-
hrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) u svěřenských fondů nebo obdobných zařízení
podle práva jiného státu zapisovaných do evi-
dence podle zvláštního právního předpisu ozna-
čení svěřenského fondu, identifikační číslo svě-
řenského fondu nebo obdobné číslo přidělované
v zahraničí, bylo-li přiděleno, a identifikač-
ní údaje svěřenského správce podle písmene a)
nebo b).“.

128. V § 41c odstavce 6 až 8 znějí:
„(6) Pohledávky z vkladů obce nebo kraje jsou

pojištěny, pokud obci nebo kraji náleží výnosy z daní
nebo podíly na nich podle zákona upravujícího roz-
počtové určení daní a obec nebo kraj doloží bance
nebo pobočce banky z jiného než členského státu, že
výše skutečných daňových příjmů dané obce nebo
kraje za období uvedené v odstavci 8 nepřesáhla
částku odpovídající 500 000 EUR. Částka pro účely
určení výše daňových příjmů obce nebo kraje se pře-
počte na českou měnu podle kurzu vyhlášeného
Českou národní bankou pro poslední den kalendář-
ního roku, ke kterému se daňové příjmy vztahují.

(7) Pohledávky z vkladů obce nebo kraje jsou
pojištěny od začátku kalendářního roku, v němž
mají být pohledávky z vkladů pojištěny podle od-
stavce 8, nebo ode dne, kdy banka vydá potvrzení
podle odstavce 9 o tom, že pohledávky z vkladů
obce nebo kraje splňují podmínky pro jejich pojiště-
ní, a to podle toho, který okamžik nastane později,
do konce kalendářního roku, v němž mají být pojiš-
těny podle odstavce 8. K doložení skutečných daňo-
vých příjmů po rozhodném dni podle § 41d odst. 2
se nepřihlíží.

(8) Obec nebo kraj dokládá bance nebo po-
bočce banky z jiného než členského státu výši svých
daňových příjmů podle zákona upravujícího rozpoč-
tové určení daní skutečnými daňovými příjmy za
rok, který o 2 roky předchází roku, v němž mají
být pojištěny pohledávky z vkladů dané obce nebo
kraje.“.

129. V § 41c odst. 9 se slova „a pobočka“ na-
hrazují slovy „nebo pobočka“, slova „7 územnímu
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samosprávnému celku“ se nahrazují slovy „8 obci
nebo kraji“ a slova „územního samosprávného
celku“ se nahrazují slovy „obce nebo kraje“.

130. V § 41c odst. 10 větě první se slova „a
pobočka“ nahrazují slovy „nebo pobočka“ a za čís-
lo „4“ se vkládají slova „a 5“.

131. V § 41cc odst. 3 větě druhé a v § 41cc
odst. 5 větě první se slovo „a“ nahrazuje slovem
„nebo“.

132. V § 41cc se odstavec 4 zrušuje.

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

133. Za § 41ce se vkládají nové § 41cf až 41ch,
které včetně poznámky pod čarou č. 36 znějí:

„§ 41cf

V případě rozdílu mezi výší ročního příspěvku
podle § 41ca nebo mimořádného příspěvku podle
§ 41cc, která byla zaplacena, a výší ročního nebo
mimořádného příspěvku, která měla být pro dané
období správně stanovena, se ustanovení zákona
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na fi-
nančním trhu upravující následky zrušení rozhod-
nutí o stanovení příspěvku36) použijí obdobně.

§ 41cg

(1) Nepostačují-li prostředky Fondu získané
z výnosů z investování peněžních prostředků
k úhradě nákladů Garančního systému spojených
se správou Fondu, navrhne Garanční systém České
národní bance celkovou výši mimořádných provoz-
ních příspěvků k úhradě těchto nákladů. Garanční
systém návrh na výběr mimořádných provozních
příspěvků řádně odůvodní, včetně uvedení důvodů,
pro které nelze uhradit náklady Garančního systému
spojené se správou Fondu z výnosů z investování
peněžních prostředků.

(2) Česká národní banka na základě návrhu Ga-
rančního systému rozhodne o výběru mimořádného
provozního příspěvku a stanoví výši mimořádného
provozního příspěvku banky nebo pobočky banky
z jiného než členského státu a termín jeho zaplacení.
Výši mimořádného provozního příspěvku stanoví
Česká národní banka tak, aby podíl mimořádného
provozního příspěvku banky nebo pobočky banky
z jiného než členského státu na celkové výši mimo-
řádných provozních příspěvků odpovídal podílu
ročního příspěvku banky nebo pobočky banky z ji-

ného než členského státu na celkové výši ročních
příspěvků podle § 41ca odst. 2.

(3) Česká národní banka stanoví termín pro
platbu mimořádného provozního příspěvku tak,
aby jeho placení proběhlo ve stejném termínu jako
placení ročního příspěvku, není-li vzhledem k okol-
nostem nezbytné stanovit jiný termín.

(4) Banka nebo pobočka banky z jiného než
členského státu zaplatí mimořádný provozní příspě-
vek v termínu stanoveném Českou národní bankou.
Podání rozkladu proti rozhodnutí, jímž se stanovuje
výše mimořádného provozního příspěvku banky
nebo pobočky banky z jiného než členského státu,
nemá odkladný účinek.

(5) Na výběr a platbu mimořádného provoz-
ního příspěvku se § 41cd a 41ce použijí obdobně.

§ 41ch

Pokud není vzhledem k okolnostem možné zís-
kat peněžní prostředky k úhradě nákladů Garanč-
ního systému spojených se správou Fondu výběrem
mimořádných provozních příspěvků podle § 41cg,
může mu být na jeho žádost poskytnuta dotace nebo
návratná finanční výpomoc v potřebné výši ze stát-
ního rozpočtu.

36) § 215a zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech
a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších
předpisů.“.

134. V § 41d odst. 4 se za slovo „ , správce“
vkládají slova „ , zástupce správce“.

135. V § 41d odst. 5 se za slovo „ , správce“
vkládají slova „ , zástupce správce“ a za slovo
„ , správci“ se vkládají slova „ , zástupci správce“.

136. V § 41e se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „Pro určení osoby oprávněné na plnění z Fondu
je rozhodující stav k rozhodnému dni.“.

137. V § 41ea odst. 1 úvodní části ustanovení
se slova „a zároveň je tato částka“ nahrazují slovy
„oprávněné osoby; připsáním částky na účet se ro-
zumí okamžik, jímž se tato částka poprvé dostala do
dispozice oprávněné osoby v důsledku platební tran-
sakce, která je“.

138. V § 41ea odst. 1 písm. b) se slovo „vypo-
řádáním“ nahrazuje slovy „vyplacením vypořádání“.

139. V § 41ea odst. 1 písm. c) se slova „pojist-
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ným plněním“ nahrazují slovy „vyplacením pojist-
ného plnění“.

140. V § 41ea odst. 1 písm. d) se slovo „dědic-
tvím“ nahrazuje slovy „vyplacením vypořádání
dědictví“.

141. V § 41ea odst. 1 písm. f) se slova „odstup-
ným vyplaceným“ nahrazují slovy „vyplacením
odstupného“, slova „odbytným nebo odchodným
vyplaceným“ se nahrazují slovy „vyplacením odbyt-
ného nebo odchodného“ a slova „odchodným
vyplaceným“ se nahrazují slovy „vyplacením od-
chodného“.

142. V § 41ea odst. 1 písm. g) se slova „pojist-
ným plněním“ nahrazují slovy „vyplacením pojist-
ného plnění“.

143. V § 41ea odst. 1 písmeno j) zní:

„j) vyplacením peněžité pomoci oběti trestného
činu, pokud bylo doloženo rozhodnutím Mi-
nisterstva spravedlnosti nebo obdobným zahra-
ničním potvrzením.“.

144. V § 41ea se na konci odstavce 2 doplňuje
věta „To neplatí, je-li možnost nakládat s touto část-
kou vyloučena smluvně.“.

145. V § 41ea se doplňují odstavce 3 a 4, které
znějí:

„(3) Pokud je pohledávka z vkladu částkou
předanou do notářské úschovy podle notářského
řádu nebo jde o peníze přijaté advokátem do správy
podle zákona o advokacii a vkladatel, oprávněná
osoba, její zákonný zástupce nebo opatrovník nejsou
v den připsání částky podle odstavce 1 na účet
oprávněni s touto částkou nakládat podle protokolu
o příslušné notářské úschově nebo smlouvy o správě
peněžních prostředků, lhůta podle odstavce 1 neběží
do dne předcházejícího dni, kterým vkladatel, opráv-
něná osoba, její zákonný zástupce nebo opatrovník
nabude oprávnění s touto částkou poprvé nakládat.

(4) Podmínky notářské nebo advokátní úscho-
vy a datum, ke kterému osoba podle odstavce 2 nebo
3 nabyla oprávnění s touto částkou poprvé nakládat,
musejí být Garančnímu systému doloženy spolu s žá-
dostí podle § 41eb odst. 1.“.

146. V § 41eb odst. 2 a 3 se za slovo „ , správce“
vkládají slova „ , zástupce správce“.

147. V § 41eb se za odstavec 4 vkládá nový od-
stavec 5, který zní:

„(5) Pokud oprávněná osoba v průběhu dvou-

měsíční lhůty k podání žádosti o zvýšenou náhradu
podle odstavce 1 zemře, je prohlášena za mrtvou
nebo pokud je nárok na náhradu za pohledávku
z vkladu v průběhu této lhůty předmětem řízení
o pozůstalosti, je rozhodným dnem pro začátek
běhu lhůty podle odstavců 1, 2 a 4 a pro stanovení
dne výplaty náhrady podle odstavce 4 den skončení
řízení o pozůstalosti.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

148. V § 41f se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „Za pohledávku z vkladu se zvláštním režimem
se nepovažuje, pokud jsou na účtu vedeném pro
2 a více spolumajitelů evidovány pouze peněžní pro-
středky těchto spolumajitelů.“.

149. V § 41g odst. 3 písm. c) se slova „jiného
právního“ nahrazují slovy „zvláštního právního“
a na konci písmene se slovo „nebo“ zrušuje.

150. V § 41g se na konci odstavce 3 tečka na-
hrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e),
které zní:

„e) banka, bývalá banka, pobočka banky z jiného
než členského státu, bývalá pobočka banky z ji-
ného než členského státu nebo likvidátor,
správce, zástupce správce nebo insolvenční
správce nepředá Garančnímu systému údaje
vedené podle § 41c odst. 3 z důvodu popírání
existence pohledávky z vkladu bankou, bývalou
bankou, pobočkou banky z jiného než člen-
ského státu, bývalou pobočkou banky z jiného
než členského státu nebo likvidátorem, správ-
cem, zástupcem správce nebo insolvenčním
správcem.“.

151. V § 41g odst. 5 se slova „nebo bývalá“ na-
hrazují slovem „ , bývalá“ a za slovo „ , správce“ se
vkládají slova „ , zástupce správce“.

152. V § 41g odstavec 6 zní:

„(6) Pro účely výpočtu částky, která bude
z Fondu vyplacena oprávněné osobě, nebude přihlí-
ženo k přírůstkům pojištěných pohledávek z vkladů,
ke kterým dojde na základě vnitrobankovního pře-
vodu mezi jednotlivými účty vedenými u téže banky
nebo pobočky banky z jiného než členského státu
učiněného po rozhodném dni.“.

153. V § 41h odst. 1 a v § 41h odst. 3 větě první
se za číslo „4“ vkládají slova „a 5“.

154. V § 41h odstavec 2 zní:

„(2) Garančnímu systému dnem podle odstav-

Sbírka zákonů č. 338 / 2020Strana 3482 Částka 135



ce 1 vzniká pohledávka vůči bance nebo pobočce
banky z jiného než členského státu ve výši práv
oprávněných osob na plnění z Fondu. Tato pohle-
dávka je k okamžiku jejího vzniku splatná.“.

155. V § 41k odstavec 1 zní:

„(1) V případě, že si Garanční systém obstaral
peněžní prostředky na trhu vydáním dluhových cen-
ných papírů nebo byl Garančnímu systému poskyt-
nut úvěr nebo návratná finanční výpomoc ze stát-
ního rozpočtu podle § 41i, Česká národní banka
rozhodne o výběru mimořádných příspěvků podle
§ 41cc od kalendářního roku bezprostředně následu-
jícího po kalendářním roce, ve kterém byly dluhové
cenné papíry vydány nebo úvěr nebo návratná fi-
nanční výpomoc ze státního rozpočtu poskytnuty.
V kalendářním roce bezprostředně následujícím po
kalendářním roce, ve kterém byly závazky z dluho-
vých cenných papírů, úvěr nebo návratná finanční
výpomoc ze státního rozpočtu splaceny, rozhodne
Česká národní banka o ukončení výběru mimořád-
ných příspěvků.“.

156. V § 41o odst. 1 větě první se za slovo
„ , správce“ vkládají slova „ , zástupce správce“.

157. V § 41o odst. 2 se text „§ 41j odst. 2“ na-
hrazuje textem „§ 41j“.

158. V § 41s odst. 1 větě první se slova „banky
z členského státu“ nahrazují slovy „zahraniční
banky“.

159. V § 41s odst. 2 se za slovo „z“ vkládá
slovo „pojištěných“ a za slovo „jejich“ se vkládá
slovo „pojištěné“.

160. V § 44c se odstavec 4 zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení o udělení souhlasu České národní
banky osobě nebo osobě jednající ve shodě k nabytí
nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance nebo je-
jímu ovládnutí, které nebylo pravomocně skončeno
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se do-
končí podle zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Na osobu, která sama nebo jednáním ve
shodě s jinou osobou nabyla nebo zvýšila kvalifiko-
vanou účast na bance přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona a v době nabytí nebo zvýšení kvalifi-
kované účasti nebyla povinna získat souhlas České
národní banky s nabytím nebo zvýšením této kvali-

fikované účasti, se ve vztahu k tomuto nabytí nebo
zvýšení kvalifikované účasti ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona hledí, jako by jí tento souhlas
byl udělen.

3. Likvidace banky zahájená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavad-
ních právních předpisů.

4. Řízení o rozkladu proti rozhodnutí České
národní banky o odnětí licence zahájené přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle do-
savadních právních předpisů.

5. Řízení o žalobě proti rozhodnutí České ná-
rodní banky o odnětí licence zahájené přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle do-
savadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o spořitelních
a úvěrních družstvech

Čl. III

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejí-
cích a o doplnění zákona České národní rady
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozděj-
ších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zá-
kona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona
č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona
č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona
č. 254/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 135/2014 Sb., zákona č. 333/2014 Sb., zákona
č. 219/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona
č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona
č. 371/2017 Sb. a zákona č. 238/2020 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 se za odstavec 7 vkládá nový odsta-
vec 8, který zní:
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„(8) Žádost o udělení souhlasu podle odstav-
ce 7 obsahuje, vedle náležitostí stanovených správ-
ním řádem, informace o důvodech zamýšleného
postupu, způsobu jeho provedení a jeho účastnících.
Žádost lze podat pouze elektronicky. Podrobnosti
náležitostí žádosti, její formát a další technické ná-
ležitosti stanoví Česká národní banka vyhláškou.“.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstav-
ce 9 a 10.

2. V § 2a odst. 4 písm. e) se slovo „odborná“
zrušuje.

3. V § 2a se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstav-
ce 5 a 6.

4. V § 2b odst. 1 se věta druhá zrušuje.

5. V § 2b odst. 3 úvodní části ustanovení se za
slovo „musejí“ vkládají slova „oznámit svůj zá-
měr a“.

6. V § 2b odst. 4 se věta první nahrazuje větami
„Česká národní banka nejpozději do 2 pracovních
dnů ode dne doručení úplné žádosti o souhlas podle
odstavce 3 písemně žadateli potvrdí její přijetí; po-
kud je žádost neúplná, bez zbytečného odkladu vy-
zve žadatele k odstranění nedostatků žádosti. Česká
národní banka bez zbytečného odkladu po doručení
úplné žádosti uvědomí žadatele o dni, na který při-
padá konec běhu lhůty pro posouzení žádosti stano-
vené v odstavci 7.“.

7. V § 2b odst. 6 úvodní části ustanovení se
slova „podaná žádost neúplná nebo trpí-li jinými
vadami“ nahrazují slovy „to nezbytné pro posouzení
žádosti“, za text „50.“ se vkládá slovo „pracovní“,
slova „k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě“
a slova „nezbytných pro posouzení žádosti“ se zru-
šují, slovo „přerušuje“ se nahrazuje slovem „staví“
a za větu druhou se vkládá věta „Stavit běh této lhůty
je možné pouze jednou.“.

8. V § 2b odst. 7 větě první se slovo „přijetí“
nahrazuje slovy „doručení úplné“ a číslo „3“ se na-
hrazuje číslem „4“.

9. V § 2b se na konci odstavce 8 doplňuje věta
„Česká národní banka žádosti nevyhoví, jestliže ne-
jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 9 nebo
jestliže informace předložené žadatelem nejsou do-
statečné pro posouzení žádosti.“.

10. V § 2b odst. 9 úvodní části ustanovení se
slova „z hlediska“ nahrazují slovy „s ohledem na

zajištění řádného a obezřetného vedení družstevní
záložny nejsou důvodné obavy z“ a slova „činnosti
družstevní záložny“ se nahrazují slovy „její činnosti
a pokud“.

11. V § 2b odst. 9 písm. b) se za slova „osoby,
které jsou“ vkládají slova „v souvislosti s nabytím
kvalifikované účasti“, slova „za členy“ se nahrazují
slovy „na členy“ a za slovo „výkonné“ se vkládá
slovo „řídicí“.

12. V § 2b odst. 9 se na začátek písmene c)
vkládají slova „finanční zdraví žadatele a“, za slovo
„nezávadnost“ se vkládá slovo „jeho“ a slovo „ža-
datele,“ se zrušuje.

13. V § 2b odst. 10 se věta první zrušuje.

14. V § 2b odst. 11 písm. a) se slovo „omezit“
nahrazuje slovem „určit“.

15. V § 2d odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „žádosti o udělení souhlasu ke zřízení po-
bočky“ nahrazují slovy „oznámení o záměru zřídit
pobočku“.

16. V § 2d odst. 2 písm. f) se za slovo „výši“
vkládají slova „a složení“.

17. V § 2d odst. 3 úvodní části ustanovení se
věta první zrušuje a za slovo „souhlasu“ se vkládají
slova „podle odstavce 1“.

18. V § 2d odstavec 4 zní:

„(4) Pokud jsou splněny podmínky pro udělení
souhlasu, Česká národní banka předá orgánu do-
hledu hostitelského státu údaje podle odstavce 2 do
3 měsíců ode dne jejich obdržení a sdělí tuto infor-
maci družstevní záložně. Pokud Česká národní
banka shledá, že podmínky pro udělení souhlasu ne-
byly splněny, rozhodne o tom ve správním řízení ve
lhůtě 3 měsíců ode dne obdržení údajů podle § 2d
odst. 2; údaje podle odstavce 2 orgánu dohledu
hostitelského státu v takovém případě nepředá.“.

19. V § 3 odst. 3 větě druhé se slova „8 věta
první“ nahrazují číslem „9“.

20. V § 4 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

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

„(5) V případě přechodu nebo převodu druž-
stevního podílu na člena družstevní záložny se zá-
kladní členský vklad spojený s takovým podílem
stává dalším členským vkladem člena družstevní zá-
ložny.“.
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Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstav-
ce 6 až 9.

22. V § 4 odst. 6 větě první se slova „a udělením
předchozího souhlasu České národní banky“ zrušují
a věty druhá až poslední se zrušují.

23. V § 4 odst. 7 se za větu druhou vkládá věta
„Stanovy mohou určit, že každý člen má při hlaso-
vání jeden hlas bez ohledu na výši vloženého člen-
ského vkladu.“.

24. V § 4b se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Pro účely výpočtu vypořádacího podílu, majetko-
vého vypořádání při snížení dalšího členského
vkladu, podílu na zisku a podílu na likvidačním zů-
statku se za členský vklad považuje pouze splacená
část členského vkladu.“.

25. V § 4c odst. 1 se věty první a druhá nahra-
zují větou „Výše vypořádacího podílu se vypočte
podle přílohy k tomuto zákonu.“, slova „a rezerv-
ního fondu“ se nahrazují slovy „ , rezervního fondu
a dalších fondů družstevní záložny, které se podle
tohoto zákona, zvláštního právního předpisu nebo
stanov nerozdělují mezi členy,“ a slovo „řádné“ se
zrušuje.

26. V § 4c odst. 2 větě první se slovo „řádné“
zrušuje.

27. V § 4c odst. 3 se slova „Řádná účetní“ na-
hrazují slovem „Účetní“.

28. V § 5a se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Podrobnosti náležitostí žádostí o udělení souhlasu
podle tohoto odstavce, jejich formát a další technické
náležitosti stanoví Česká národní banka vyhláškou.“.

29. V § 7 odstavec 7 zní:

„(7) Družstevní záložna je povinna informovat
Českou národní banku o návrzích personálních
změn ve voleném orgánu družstevní záložny, včetně
předložení podkladů nezbytných pro posouzení od-
borné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti na-
vrhovaných osob přiměřeně rozsahu informací před-
kládaných za tyto osoby v žádosti o udělení povo-
lení podle § 2a.“.

30. V § 7a odst. 2 se slovo „charakteru“ nahra-
zuje slovem „povaze“ a na konci textu odstavce se
doplňují slova „v jeho celku i částech“.

31. V § 7aa odst. 4 úvodní části ustanovení se
slovo „Pro“ nahrazuje slovy „Aniž je dotčena povin-
nost člena představenstva, člena kontrolní komise
nebo člena úvěrové komise družstevní záložny vě-

novat výkonu funkce dostatečnou časovou kapacitu,
pro“.

32. V § 7aa odst. 4 písmeno a) zní:

„a) skupiny podle čl. 4 odst. 1 bodu 138 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/
/2013, v platném znění,“.

33. V § 7ad odst. 2 písm. c) a v § 25a odst. 3
písm. c) se slovo „zveřejnění“ nahrazuje slovem
„uveřejnění“.

34. Za § 7ae se vkládá nový § 7af, který zní:

„§ 7af

(1) Družstevní záložna vykonává činnost s od-
bornou péčí.

(2) Pokud jde o obchody s cennými papíry
a obchody s právy spojenými s cennými papíry nebo
odvozenými od cenných papírů na vlastní účet nebo
ze svého majetku, může je družstevní záložna pro-
vádět pouze za nejvýhodnějších podmínek pro druž-
stevní záložnu, zejména za nejvýhodnější cenu, které
je možno při vynaložení odborné péče dosáhnout;
ustanovení upravující vynaložení odborné péče
upravené v zákoně o bankách platí pro družstevní
záložny obdobně.“.

35. V § 8al odst. 4 větě první se slova „nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“
zrušují a za text „čl. 92 odst. 3“ se vkládají slova
„nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013“.

36. V § 8as odst. 3 písm. c) se slovo „aktivit“
nahrazuje slovem „činností“.

37. V § 8au se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

38. V § 8b odstavec 2 zní:

„(2) Česká národní banka může požadavek na
ověření řídicího a kontrolního systému družstevní
záložny podle odstavce 1 písm. b) prominout nebo
omezit pouze na některé jeho součásti. Česká ná-
rodní banka do 30. dubna příslušného kalendářního
roku družstevní záložně sdělí, že ověření řídicího
a kontrolního systému družstevní záložny podle od-
stavce 1 písm. b) promíjí nebo jakým způsobem
provedení tohoto ověření omezuje. Na sdělení České
národní banky o prominutí nebo omezení provedení
tohoto ověření se nepoužijí části druhá a třetí správ-
ního řádu.“.
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39. V § 9 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Úhradu ztráty provede družstevní záložna bez
zbytečného odkladu po rozhodnutí členské schů-
ze.“.

40. V § 9 odst. 3 se slova „nebo krytí ztráty“
a slova „nebo ztráta“ zrušují.

41. V § 9a se odstavec 4 zrušuje.

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

„§ 12a

Družstevní záložna je povinna vést agendu
každé smlouvy uzavírané s klientem takovým způ-
sobem, aby na žádost České národní banky byla bez
zbytečného odkladu schopna předložit příslušné do-
klady v ověřeném překladu do českého jazyka.“.

43. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení
a v § 13 odst. 2 se slovo „může“ zrušuje a slovo
„rozhodnout“ se nahrazuje slovem „rozhodne“.

44. V § 13 odstavec 3 zní:

„(3) Soud dále na návrh České národní banky
rozhodne o zrušení družstevní záložny a její likvi-
daci také tehdy, bylo-li družstevní záložně odňato
povolení.“.

45. V § 13 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) Žádost o udělení souhlasu podle odstav-
ců 4 a 5 obsahuje, vedle náležitostí stanovených
správním řádem, informace o důvodech zamýšle-
ného postupu, způsobu jeho provedení a jeho účast-
nících. Žádost lze podat pouze elektronicky. Po-
drobnosti náležitostí žádosti, její formát a další tech-
nické náležitosti stanoví Česká národní banka vy-
hláškou.“.

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstav-
ce 7 až 10.

46. V § 13 odstavec 7 zní:

„(7) Zrušuje-li se družstevní záložna s likvidací
nebo zrušuje-li se výmaz družstevní záložny z ob-
chodního rejstříku, likvidátora družstevní záložny
jmenuje a odvolává na návrh České národní banky
soud. Likvidátorem může být pouze fyzická nebo
právnická osoba splňující podmínky důvěryhodnosti
a odborné způsobilosti a která nemá nebo neměla
zvláštní vztah k družstevní záložně. V případě odnětí
povolení podle § 28g a 28h nemůže být likvidátorem
jmenována osoba, která v posledních 5 letech pro-

váděla audit nebo se jinak podílela na zpracování
a vedení účetnictví družstevní záložny.“.

47. V § 13 odstavec 8 zní:

„(8) Soud rozhodne o návrhu České národní
banky podle odstavců 2, 3 a 7 bez jednání a rozhod-
nutí vyhlásí vyvěšením jeho písemného vyhotovení
bez odůvodnění na úřední desce soudu do 24 hodin
od obdržení návrhu. Vyvěšením rozhodnutí nastá-
vají právní účinky uvedené ve výroku a tím je výrok
závazný pro každého; den vyhlášení se na písemném
vyhotovení poznamená. Odvolání proti rozhodnutí
nemá odkladný účinek.“.

48. V § 13 odstavec 9 zní:

„(9) Náhrada hotových výdajů likvidátora
a jeho odměna jsou placeny z majetku družstevní
záložny. V případě, že majetek družstevní záložny
nepostačuje na vyplacení náhrady hotových výdajů
likvidátora a odměny likvidátora, vyplatí částky při-
padající na odměnu likvidátora a na jeho hotové vý-
daje stát, kterému tím vznikne pohledávka za druž-
stevní záložnou ve výši vyplacených částek. Česká
národní banka stanoví vyhláškou způsob stanovení
náhrady hotových výdajů a odměny likvidátora, je-
jich maximální výši hrazenou státem a způsob vý-
platy.“.

49. V § 13b odst. 1 se slova „bankovní spojení“
nahrazují slovy „číslo účtu nebo jiný jedinečný iden-
tifikátor“.

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

„(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se vztahují
i na opravné zúčtování v rámci téže družstevní
záložny.“.

51. V § 14 větě druhé se za slova „k systé-
mu pojištění pohledávek z vkladů“ vkládají slova
„ , ustanovení upravující povinnost banky informo-
vat vkladatele o fúzi nebo rozdělení banky, přeměně
banky na pobočku banky z členského státu, převodu
jmění na banku jakožto společníka nebo jiných po-
dobných skutečnostech a oprávnění vkladatelů bez
jakékoli sankce vybrat nebo převést své pohledávky
z vkladů včetně příslušných úroků v návaznosti na
tuto informaci“.

52. V § 21 odst. 9 úvodní části ustanovení se
číslo „5“ nahrazuje číslem „8“.

53. V § 21c se na konci odstavce 4 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) uložit, aby osoba podléhající jejímu dohledu
udržovala kapitál nad minimální úrovní poža-
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davků na kapitál podle čl. 92 nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013;
§ 28 odst. 3 se použije obdobně.“.

54. V § 25a se na konci odstavce 4 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která
znějí:

„m) Policie České republiky pro účely pátrání po
hledané nebo pohřešované osobě nebo předchá-
zení a odhalování konkrétních hrozeb v oblas-
ti terorismu podle zákona o Policii České re-
publiky, nebo

n) Generální inspekce bezpečnostních sborů pro
účely pátrání po hledané osobě podle zákona
o Generální inspekci bezpečnostních sborů.“.

55. V § 25b se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena k) a l), která znějí:

„k) Policie České republiky pro účely pátrání po
hledané nebo pohřešované osobě nebo předchá-
zení a odhalování konkrétních hrozeb v oblasti
terorismu podle zákona o Policii České repu-
bliky, nebo

l) Generální inspekce bezpečnostních sborů pro
účely pátrání po hledané osobě podle zákona
o Generální inspekci bezpečnostních sborů.“.

56. V § 25b odst. 7 se věta druhá včetně po-
známky pod čarou č. 23 zrušuje.

57. V § 25c se za odstavec 1 vkládá nový od-
stavec 2, který zní:

„(2) Pracovníci a členové orgánů družstevní zá-
ložny jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích,
které jim byly poskytnuty za účelem vyřízení vyžá-
dání údajů, které je družstevní záložna povinna za-
chovávat v tajnosti a chránit před zneužitím, podle
§ 25b odst. 3 písm. j). Tuto povinnost jsou povinni
zachovávat vůči členovi i všem dalším osobám; po-
rušením této povinnosti není poskytnutí údaje podle
věty první pracovníkovi nebo členovi orgánu téže
družstevní záložny, pokud je to nutné pro výkon
jeho funkce nebo pracovní činnosti.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

58. V § 25f odst. 2 se slovo „banky“ nahrazuje
slovy „družstevní záložny“ a na konci odstavce se
doplňuje věta „Tato povinnost platí obdobně pro
osoby, které jsou dceřinými podniky podle čl. 4
odst. 1 bodu 16 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 575/2013 ovládající úvěrové instituce,
finanční holdingové osoby, smíšené finanční holdin-
gové osoby nebo smíšené holdingové osoby a které

zároveň nejsou zahrnuty do dohledu na konsolido-
vaném základě.“.

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

„(4) Pro předkládání písemností podle odstav-
ců 1 až 3 se použijí ustanovení správního řádu o jed-
nacím jazyku přiměřeně; v případě pochybností
může Česká národní banka vyžádat úředně ověřený
překlad do jazyka českého následně.“.

60. V § 27a odstavec 3 zní:

„(3) Pracovník nebo člen voleného orgánu
družstevní záložny se dopustí přestupku tím, že po-
ruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 25c.“.

61. V § 27a se za odstavec 6 vkládá nový od-
stavec 7, který zní:

„(7) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
jako osoba vykonávající funkci likvidátora poruší
povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospo-
dáře.“.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstav-
ce 8 až 10.

62. V § 27a odst. 10 písm. b) se za číslo „6“
vkládají slova „nebo 7“.

63. V § 27a odst. 10 písm. c) se slova „b) nebo
d),“ nahrazují slovy „d) nebo“ a slova „odstavce 4
nebo odstavce 7“ se nahrazují slovy „4 nebo 8“.

64. V § 27a odst. 10 písm. d) se číslo „8“ na-
hrazuje číslem „9“.

65. V § 27a odst. 10 písm. e) se za text
„písm. a)“ vkládá text „ , b)“.

66. V § 27b odst. 1 písm. a) se slovo „vyko-
nává“ nahrazuje slovem „uskuteční“.

67. V § 27b odst. 1 písm. d) se číslo „8“ nahra-
zuje číslem „9“.

68. V § 27b odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako pís-
mena f) až l).

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

„m) nevykonává činnost s odbornou péčí podle
§ 7af.“.

70. V § 27b odst. 3 písmeno g) zní:

„g) v rozporu s § 9 odst. 2

1. nerozhodne při schvalování účetní závěrky
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za příslušné období o uhrazení vykázané
ztráty z vlastních zdrojů, nebo

2. neuhradí ztrátu bez zbytečného odkladu po
rozhodnutí členské schůze,“.

71. V § 27b odst. 3 se za písmeno j) vkládá nové
písmeno k), které zní:

„k) nepodá zprávu o údajích, které je povinna za-
chovávat v tajnosti a chránit před zneužitím,
subjektům uvedeným v § 25b odst. 3, 4 ne-
bo 6,“.

Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písme-
na l) a m).

72. V § 27b se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která znějí:

„n) nevede agendu každé smlouvy uzavírané s klien-
tem podle § 12a, nebo

o) v rozporu s § 12 nezavede účinný postup
pro vyřizování stížností klientů nebo o tomto
postupu neinformuje.“.

73. V § 27b odst. 4 písm. a) se text „m)“ nahra-
zuje textem „n)“.

74. V § 27b odst. 4 písm. b) se slova „a odst. 3
písm. a) nebo c)“ nahrazují slovy „nebo odstavce 3
písm. a), c) nebo o)“.

75. V § 27b odst. 4 písm. c) se slova „až n) nebo
podle“ nahrazují slovy „ , e), f), g), h), i), j), k), l)
nebo m) nebo“ a slova „nebo l)“ se nahrazují slovy
„ , l) nebo m)“.

76. V § 27c odst. 1 písm. e) se slovo „infor-
mační“ nahrazuje slovem „oznamovací“ a text
„§ 2c odst. 3“ se nahrazuje textem „§ 2b odst. 12“.

77. V § 27c se za odstavec 3 vkládá nový od-
stavec 4, který zní:

„(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se dopustí přestupku tím, že jako osoba vykonávající
funkci likvidátora poruší povinnost vykonávat
funkci s péčí řádného hospodáře.“.

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

78. V § 27c odst. 6 písm. a) se za číslo „4“ vklá-
dají slova „nebo 5“.

79. V § 27c odst. 6 písm. c) se text „a)“ nahra-
zuje textem „b)“.

80. V § 27c odst. 6 písm. d), e) a f) se slova „b)
až“ nahrazují slovy „a), c), d) nebo“.

81. V § 27d odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční
holdingová osoba se dopustí přestupku tím, že“.

82. V § 27ea odst. 4 se věta druhá zrušuje.

83. V § 28 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

84. V § 28 odst. 2 písm. a) bodě 1 se slova
„a požadavků na kapitálové rezervy podle tohoto
zákona“ zrušují.

85. V § 28aa odst. 3 se věta druhá zrušuje.

86. V § 28g odst. 2 písm. b) se slova „ , q) nebo
§ 27c odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „nebo q)“.

87. V § 28g se na konci textu odstavce 8 do-
plňují slova „nebo jestliže došlo k závažné změně
ve skutečnosti, na jejímž základě byl souhlas udě-
len“.

88. V § 28h se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) O pravomocném rozhodnutí o odnětí po-
volení informuje Česká národní banka orgán do-
hledu členského státu, v němž má družstevní záložna
pobočku.“.

89. Za § 28h se vkládá nový § 28ha, který zní:

„§ 28ha

(1) Rozsudek, jímž soud zrušil rozhodnutí
České národní banky o odnětí povolení podle
§ 28g, je vykonatelný

a) marným uplynutím lhůty pro podání kasační
stížnosti, nebo

b) právní mocí rozhodnutí, jímž byla kasační stíž-
nost proti tomuto rozsudku odmítnuta, zamít-
nuta nebo řízení o ní zastaveno.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, pokud
byl žalobě proti rozhodnutí České národní banky
o odnětí povolení podle § 28g přiznán odkladný úči-
nek.“.

90. V § 32d se odstavec 4 zrušuje.

91. Doplňuje se příloha, která zní:
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„Příloha k zákonu č. 87/1995 Sb.
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Čl. IV
Přechodná ustanovení

1. Řízení o udělení souhlasu České národní
banky osobě nebo osobě jednající ve shodě k nabytí
nebo zvýšení kvalifikované účasti na družstevní zá-
ložně nebo jejímu ovládnutí, které nebylo pravo-
mocně skončeno přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona, se dokončí podle zákona č. 87/1995
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.

2. Na osobu, která sama nebo jednáním ve
shodě s jinou osobou nabyla nebo zvýšila kvalifiko-
vanou účast na družstevní záložně přede dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona a v době nabytí nebo
zvýšení kvalifikované účasti nebyla povinna získat
souhlas České národní banky s nabytím nebo zvý-
šením této kvalifikované účasti, se ve vztahu k to-
muto nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí, jako by jí
tento souhlas byl udělen.

3. Výše vypořádacího podílu člena družstevní
záložny, kterému zaniklo členství po nabytí účin-

nosti tohoto zákona, avšak účetní období, v němž
členství zaniklo, započalo před nabytím účinnosti
tohoto zákona, se vypočte podle § 4c odst. 1 zákona
č. 87/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.

4. Likvidace družstevní záložny zahájená přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.

5. Řízení o žalobě proti rozhodnutí České ná-
rodní banky o odnětí povolení působit jako druž-
stevní záložna zahájené přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se dokončí podle dosavadních práv-
ních předpisů.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

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

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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339

ZÁKON

ze dne 23. července 2020,

kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve
znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006
Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 310/2008
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 261/2011
Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,
zákona č. 81/2015 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se
mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Směrnice
Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním
zařízení.“ zrušuje.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatné řádky doplňují věty

„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/
/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zru-
šení směrnice Rady 96/98/ES.
Směrnice Rady (EU) 2018/131 ze dne 23. ledna 2018,
kterou se provádí dohoda uzavřená Svazem provo-
zovatelů námořních plavidel Evropského společen-
ství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v do-
pravě (ETF) za účelem změny směrnice 2009/13/ES
v souladu se změnami Úmluvy o práci na moři z roku
2006 přijatými v roce 2014, které Mezinárodní kon-
ference práce schválila dne 11. června 2014.“.

3. V § 1 odst. 1 se za slovo „unie1)“ vkládají
slova „ , zároveň navazuje na přímo použitelný před-
pis Evropské unie39)“.

Poznámka pod čarou č. 39 zní:

„39) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/
/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o recyklaci lodí a o změně
nařízení (ES) č. 1013/2006 a směrnice 2009/16/ES, v plat-
ném znění.“.

4. V § 2 odst. 11 se slova „sídla provozovate-
le námořního plavidla“ nahrazují slovy „jeho po-
bytu“.

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

„d) lodě s jaderným pohonem.“.

6. V § 6 odst. 2 se slova „fyzická osoba s trva-
lým pobytem nebo místem podnikání na území Čes-
ké republiky nebo občan jiného členského státu
Evropské unie nebo právnická osoba se sídlem nebo
organizační složkou na území České republiky, ji-
ného členského státu Evropské unie nebo státu tvo-
řícího Evropský hospodářský prostor, a“ nahrazují
slovem „osoba,“.

7. V § 6 se odstavec 3 včetně poznámky pod
čarou č. 3a zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

8. V § 9 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) provozovatelem

1. námořní jachty je fyzická osoba, která je ob-
čanem členského státu Evropské unie nebo
státu tvořícího Evropský hospodářský pro-
stor, dosáhla věku 21 let a je plně svéprávná
a bezúhonná, nebo právnická osoba se sídlem
nebo organizační složkou na území člen-
ského státu Evropské unie nebo státu tvoří-
cího Evropský hospodářský prostor, jejíž
členové statutárního orgánu dosáhli věku
21 let a jsou plně svéprávní a bezúhonní,
nebo

2. lodi je fyzická osoba, která je občanem člen-
ského státu Evropské unie nebo státu tvoří-
cího Evropský hospodářský prostor, dosáhla
věku 21 let a je plně svéprávná a bezúhonná,
nebo právnická osoba se sídlem nebo odštěp-
ným závodem na území České republiky, je-
jíž členové statutárního orgánu dosáhli věku
21 let a jsou plně svéprávní a bezúhonní,“.

9. V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) ke dni podání žádosti o zápis lodi do námoř-
ního rejstříku neuplynulo od započetí stavby
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lodě položením kýlu více než 10 let; to neplatí,
byl-li předchozí námořní rejstřík, v němž byla
loď zapsána, námořním rejstříkem členského
státu Evropské unie nebo státu tvořícího
Evropský hospodářský prostor.“.

10. V § 11 odst. 3 písmeno a) zní:

„a) dokladem ne starším 3 měsíců prokazujícím
splnění podmínky bezúhonnosti provozovatele
námořního plavidla, je-li občanem jiného státu,
nebo člena statutárního orgánu provozovatele
námořního plavidla, je-li občanem jiného státu,
vydaným státem, jehož je tato osoba občanem,
nebo čestným prohlášením, pokud tento stát ta-
kový doklad nevydává; u občana jiného člen-
ského státu Evropské unie může být tento do-
klad nahrazen výpisem z Rejstříku trestů s pří-
lohou obsahující informace zapsané v evidenci
trestů jiného členského státu Evropské unie,“.

11. V § 11 odst. 3 písmeno h) zní:

„h) doklady osvědčujícími splnění ostatních podmí-
nek podle § 9 odst. 1 písm. a) a b).“.

12. V § 11 odst. 3 se písmeno i) zrušuje.

13. § 12 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 40 zní:

„§ 12

Způsobilost lodě k plavbě

Loď je způsobilá k plavbě, pokud byla projek-
tována, postavena a je udržována a provozována
v souladu s požadavky kladenými na ni

a) námořními úmluvami,

b) předpisy uznané klasifikační společnosti a

c) přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím recyklaci lodí40).

40) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/
/2013, v platném znění.“.

14. V § 12b odst. 3 písmeno b) včetně po-
známky pod čarou č. 32 zní:

„b) lodní výstroj umístěná na palubě lodi splňuje
požadavky stanovené v právním předpisu upra-
vujícím technické požadavky na lodní výstroj32)
a je opatřena značkou shody, nebo Úřad vydal
povolení k umístění lodní výstroje na palubu
lodi podle § 12h odst. 2,

32) Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených
výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení vlády č. 345/2016 Sb., o lodní výstroji.“.

15. § 12h zní:

„§ 12h

(1) Nesplňuje-li lodní výstroj požadavky stano-
vené v právním předpisu upravujícím technické po-
žadavky na lodní výstroj32) nebo není-li opatřena
značkou shody, může být umístěna na palubu lodi
na základě povolení Úřadu.

(2) Úřad vydá povolení k umístění lodní vý-
stroje na palubu lodi na žádost provozovatele lodi,
jde-li o

a) nově vyvinutou lodní výstroj, která zajišťuje
stejnou úroveň bezpečnosti a účinnosti jako
lodní výstroj splňující požadavky stanovené
v právním předpisu upravujícím technické po-
žadavky na lodní výstroj32),

b) lodní výstroj, která má být umístěna na palubu
lodi výlučně pro účely testování a nenahrazuje
lodní výstroj, která splňuje požadavky stano-
vené v právním předpisu upravujícím technické
požadavky na lodní výstroj32) a je umístěna na
palubě lodi,

c) lodní výstroj, která v míře nezbytné pro ochra-
nu lidského života a mořského prostředí splňuje
požadavky stanovené v právním předpisu upra-
vujícím technické požadavky na lodní výstroj32)
a nahrazuje lodní výstroj na trhu nedostupnou,
která by tyto požadavky splňovala v celém roz-
sahu, nebo

d) lodní výstroj umístěnou na lodi zapsané v ná-
mořním rejstříku státu, který není členským stá-
tem Evropské unie nebo státem tvořícím Evrop-
ský hospodářský prostor, jejíž provozovatel
hodlá tuto loď zapsat do námořního rejstříku,
zajišťuje-li tato lodní výstroj stejnou úroveň
bezpečnosti a účinnosti jako lodní výstroj spl-
ňující požadavky stanovené v právním předpisu
upravujícím technické požadavky na lodní vý-
stroj32).

(3) Účastníkem řízení o povolení k umístění
lodní výstroje na palubu lodi je pouze žadatel.

(4) Splnění podmínek pro vydání povolení
k umístění lodní výstroje na palubu lodi podle od-
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stavce 2 písm. a), c) nebo d) se prokazuje posudkem
vydaným uznanou klasifikační společností, který
musí být přiložen k žádosti o vydání povolení.

(5) V povolení k umístění lodní výstroje na pa-
lubu lodi určí Úřad podmínky použití lodní výstroje
zajišťující bezpečnost námořní plavby a ochranu
mořského prostředí. V povolení k umístění lodní vý-
stroje na palubu lodi podle odstavce 2 písm. c) uvede
Úřad lodní výstroj, která má být nahrazena, poža-
davky, které lodní výstroj splňuje, a postupy, na zá-
kladě kterých bylo splnění těchto požadavků ově-
řeno. Platnost povolení k umístění lodní výstroje
na palubu lodi podle odstavce 2 písm. b) nebo c)
Úřad omezí na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však
na 12 měsíců. Povolení k umístění lodní výstroje na
palubu lodi podle odstavce 2 písm. d) pozbývá plat-
nosti, pokud provozovatel lodi nepodal ve lhůtě
2 měsíců ode dne nabytí právní moci povolení žádost
o zápis lodi do námořního rejstříku nebo této žádosti
nebylo vyhověno. Povolení k umístění lodní výstroje
na palubu lodi musí být uloženo na palubě lodi po
celou dobu umístění lodní výstroje na palubě lodi.

(6) Lodní výstroj, která není opatřena značkou
shody, může být výjimečně umístěna na palubu lodi
rovněž v případě, že

a) je třeba nahradit lodní výstroj umístěnou na pa-
lubě lodi, která se nachází v přístavu mimo
Evropskou unii, a

b) umístění lodní výstroje, která je opatřena znač-
kou shody, na palubu lodi by trvalo nepřimě-
řeně dlouhou dobu nebo bylo spojeno s nepři-
měřeně vysokými náklady.

(7) K lodní výstroji umístěné na palubu lodi
podle odstavce 6 musí být po celou dobu jejího
umístění na palubě lodi uloženy doklady

a) osvědčující její soulad s požadavky Meziná-
rodní námořní organizace na tuto výstroj a

b) vydané státem, který je členským státem Mezi-
národní námořní organizace a smluvní stranou
mezinárodních smluv stanovících požadavky na
tuto lodní výstroj.

(8) Velitel lodi, na jejíž palubě byla lodní vý-
stroj umístěna podle odstavce 6, neprodleně po-
skytne Úřadu údaje uvedené v dokladech podle od-
stavce 7. Tato lodní výstroj musí být bez zbytečného
odkladu nahrazena lodní výstrojí, která splňuje po-
žadavky stanovené v právním předpisu upravujícím

technické požadavky na lodní výstroj32) a je opa-
třena značkou shody.“.

16. V § 12i odst. 2 se slovo „lhůta“ nahrazuje
slovem „doba“.

17. V § 12i odst. 4 písm. m) se slovo „lhůta“
nahrazuje slovem „dobu“.

18. V § 12j odst. 3 se slova „o umístění námoř-
ního zařízení“ nahrazují slovy „k umístění lodní vý-
stroje“.

19. Za § 12n se vkládá nový § 12o, který včetně
nadpisu zní:

„§ 12o

Recyklace lodí

(1) Úřad vykonává působnost správního orgá-
nu podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího recyklaci lodí40).

(2) Úřad může veřejnoprávní smlouvou pověřit
uznanou klasifikační společnost, aby podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
recyklaci lodí40)

a) prováděla počáteční, opakované, dodatečné a zá-
věrečné prohlídky,

b) vydávala, potvrzovala a prodlužovala platnost
osvědčení soupisu nebezpečných materiálů,
nebo

c) vydávala a prodlužovala platnost osvědčení
o připravenosti k recyklaci.

(3) Pro obsah veřejnoprávní smlouvy podle od-
stavce 2 se použije § 12i odst. 4 obdobně. Pro řízení
před uznanou klasifikační společností pověřenou po-
dle odstavce 2 se použije § 12l obdobně.

(4) Uznaná klasifikační společnost pověřená
podle odstavce 2 je povinna informovat Úřad o vy-
daných a potvrzených osvědčeních podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
recyklaci lodí40) a o prodloužení jejich platnosti.

(5) Úřad informuje uznanou klasifikační spo-
lečnost pověřenou podle odstavce 2 o vydaných po-
voleních k umístění lodní výstroje na palubu lodi
a o udělených výjimkách z požadavků námořních
úmluv. Takto získané informace nesmí pověřená
společnost sdělit třetím osobám.

(6) Úřad kontroluje činnost uznané klasifikační
společnosti pověřené podle odstavce 2 alespoň jed-
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nou za 2 roky. Úřad veřejnoprávní smlouvu vypoví,
zjistí-li v činnosti uznané klasifikační společnosti po-
věřené podle odstavce 2 závažné nedostatky nebo
zrušila-li Komise této společnosti uznání podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie28). Vý-
povědní doba je 6 měsíců. Ve veřejnoprávní smlouvě
lze sjednat i jiné důvody výpovědi.

(7) Provozovatel lodě o hrubé prostornosti ale-
spoň 500 tun poskytne za účelem provedení počá-
teční, opakované, dodatečné nebo závěrečné pro-
hlídky podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího recyklaci lodí40) potřebnou sou-
činnost podle § 12b odst. 4 písm. a) až d). Náklady
na provedení těchto prohlídek hradí provozovatel
lodě.

(8) Provozovatel lodě o hrubé prostornosti
alespoň 500 tun písemně oznámí Úřadu záměr re-
cyklovat loď podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího recyklaci lodí40) nejpoz-
ději 6 měsíců před zahájením její recyklace.“.

20. V § 13a odst. 2 se slova „námořním zaříze-
ním, musí být toto námořní zařízení označeno znač-
kou shody, která dokládá, že toto námořní zařízení
splňuje požadavky stanovené v nařízení vlády o tech-
nických požadavcích na námořní zařízení“ nahrazují
slovy „lodní výstrojí, musí tato výstroj splňovat
požadavky stanovené v právním předpisu upravují-
cím technické požadavky na lodní výstroj32) a být
opatřena značkou shody“.

21. V § 13c odst. 2 písm. e) se slova „námoř-
ního zařízení, jímž“ nahrazují slovy „lodní výstroje,
jíž“ a slova „nařízení vlády o technických požadav-
cích na námořní zařízení“ se nahrazují slovy „práv-
ního předpisu upravujícího technické požadavky na
lodní výstroj32)“.

22. V § 24 odst. 1 písm. l) bodě 2 se slovo „a“
nahrazuje čárkou.

23. V § 24 odst. 1 se na konci písmene l) do-
plňují body 4 a 5, které znějí:

„4. pojištění pro pokrytí dlužné mzdy a jiného
peněžního plnění vyplývajícího ze základ-
ního pracovněprávního vztahu za období
4 měsíců a

5. pojištění pro pokrytí nákladů spojených se
zajištěním sociálních podmínek členů po-
sádky lodě uvedených v § 66 odst. 1 a paliva
nezbytného pro přežití na palubě lodi,“.

24. V § 24 se doplňují odstavce 6 a 7, které
znějí:

„(6) Pojištění podle odstavce 1 písm. l) bodů 3
až 5 musí být uzavřeno tak, aby pojistné plnění bylo
vypláceno neprodleně po podání žádosti člena po-
sádky odůvodněné tím, že provozovatel lodi neuhra-
dil náklady na jeho repatriaci, nezajistil tomuto členu
posádky sociální podmínky uvedené v § 66 odst. 1
nebo palivo nezbytné pro přežití na palubě lodi
anebo neuhradil tomuto členu posádky mzdu nebo
jiné peněžní plnění vyplývající ze základního pra-
covněprávního vztahu za období alespoň 2 měsíců.

(7) Pojistitel může pojištění podle odstavce 1
písm. l) bodu 1, 3, 4 nebo 5 vypovědět pouze z dů-
vodů uvedených v ustanoveních občanského záko-
níku upravujících pojistnou smlouvu.“.

25. V § 25 odst. 1 písmeno s) zní:

„s) doklad o pojištění

1. odpovědnosti za škody z provozu lodě,
2. odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku

smrti člena posádky, jeho pracovního úrazu
nebo nemoci z povolání a

3. podle § 24 odst. 1 písm. l) bodů 3 až 5,“.

26. V § 25 se na začátek odstavce 5 vkládá věta
„Kopie listinných dokladů podle odstavce 1 písm. s)
bodů 2 a 3 musí být na lodi umístěny na dobře vi-
ditelném místě přístupném všem členům posádky
lodě.“.

27. V § 27 odst. 2 se za větu první vkládá
věta „Není-li doklad o pojištění podle § 24 odst. 1
písm. l) bodu 2, 3, 4 nebo 5 sepsán v anglickém ja-
zyce, musí být doplněn o úřední překlad do tohoto
jazyka.“.

28. V § 47 odst. 7 písmeno f) zní:

„f) byl omezen ve svéprávnosti, nebo“.

29. V § 65 odst. 5 se slova „sídla provozovatele
lodě“ nahrazují slovem „pobytu“.

30. V § 68a se slova „body 2 a 3“ nahrazují
slovy „body 2 až 5“, za text „§ 24 odst. 1 písm. n),“
se vkládají slova „§ 24 odst. 6, § 25 odst. 1 písm. s)
body 2 a 3,“ a za slova „§ 25 odst. 1 písm. t) až v),“
se vkládá text „§ 25 odst. 5,“.

31. V § 78 odst. 2 písmeno j) zní:

„j) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. l) bodem 2, 3, 4
nebo 5 anebo § 24 odst. 6 nemá po celou dobu
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provozování námořního plavidla uzavřeno pří-
slušné pojištění splňující stanovené podmínky
nebo nemá zaplaceno pojistné,“.

32. V § 78 odst. 3 písm. k) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

33. V § 78 se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která
znějí:

„m) v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím recyklaci lodí40) ne-
zajistí, aby

1. na palubě lodi byl umístěn soupis nebezpeč-
ných materiálů nebo tento soupis byl veden
ve stanoveném rozsahu a stanoveným způso-
bem,

2. na palubě lodi bylo platné osvědčení soupisu
nebezpečných materiálů nebo platné osvěd-
čení o připravenosti k recyklaci, nebo

3. byla loď recyklována v zařízení na recyklaci
lodí uvedeném na evropském seznamu zaří-
zení na recyklaci lodí, nebo

n) v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím recyklaci lodí40) ne-
provozuje nebo nepřipraví loď určenou k re-
cyklaci stanoveným způsobem, neopatří ji
osvědčením o připravenosti lodi k recyklaci
nebo kopii tohoto osvědčení neposkytne pro-
vozovateli zařízení na recyklaci lodí.“.

34. V § 78 odst. 7 písm. o) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

35. V § 78 se na konci odstavce 7 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno q), které
zní:

„q) v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím recyklaci lodí40) ne-
zajistí, aby na palubě lodi

1. byl umístěn soupis nebezpečných materiálů
nebo tento soupis byl veden ve stanoveném
rozsahu a stanoveným způsobem, nebo

2. bylo platné osvědčení soupisu nebezpečných
materiálů nebo platné osvědčení o připrave-
nosti k recyklaci.“.

36. V § 78 odst. 9 písm. a) se slova „nebo od-
stavce 2 písm. c), d) nebo p)“ nahrazují slovy „ , od-
stavce 2 písm. c), d) nebo p) nebo odstavce 3
písm. m) bodu 3“.

37. V § 78 odst. 9 písm. b) se slova „h) nebo i)“
nahrazují slovy „h), i), písm. m) bodu 1 nebo 2 nebo
písm. n)“.

38. V § 78 odst. 9 písm. c) se slova „k) nebo l)“
nahrazují slovy „k), l) nebo q)“.

39. V § 79 odst. 2 písmeno j) zní:

„j) v rozporu s § 24 odst. 1 písm. l) bodem 2, 3, 4
nebo 5 anebo § 24 odst. 6 nemá po celou dobu
provozování námořního plavidla uzavřeno pří-
slušné pojištění splňující stanovené podmínky
nebo nemá zaplaceno pojistné,“.

40. V § 79 odst. 3 písm. k) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

41. V § 79 se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která
znějí:

„m) v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím recyklaci lodí40) ne-
zajistí, aby

1. na palubě lodi byl umístěn soupis nebezpeč-
ných materiálů nebo tento soupis byl veden
ve stanoveném rozsahu a stanoveným způso-
bem,

2. na palubě lodi bylo platné osvědčení soupisu
nebezpečných materiálů nebo platné osvěd-
čení o připravenosti k recyklaci, nebo

3. byla loď recyklována v zařízení na recyklaci
lodí uvedeném na evropském seznamu zaří-
zení na recyklaci lodí, nebo

n) v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím recyklaci lodí40) ne-
provozuje nebo nepřipraví loď určenou k re-
cyklaci stanoveným způsobem, neopatří ji
osvědčením o připravenosti lodi k recyklaci
nebo kopii tohoto osvědčení neposkytne pro-
vozovateli zařízení na recyklaci lodí.“.

42. V § 79 odst. 7 písm. a) se slova „nebo od-
stavce 2 písm. c), d) nebo p)“ nahrazují slovy „ , od-
stavce 2 písm. c), d) nebo p) nebo odstavce 3
písm. m) bodu 3“.

43. V § 79 odst. 7 písm. b) se slova „h) nebo i)“
nahrazují slovy „h), i), písm. m) bodu 1 nebo 2 nebo
písm. n)“.

44. V § 80a se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:
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„d) údaje z agendového informačního systému evi-
dence občanských průkazů,

e) údaje z agendového informačního systému evi-
dence cestovních dokladů.“.

45. V § 80a se na konci odstavců 2 a 3 tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu

o prohlášení za mrtvého, den, který je v roz-
hodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů nepřežil, a datum nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí.“.

46. V § 80a odst. 3 písm. e) a v § 80a odst. 4
písm. f) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti
k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení své-
právnosti“.

47. V § 80a se na konci odstavce 4 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) datum úmrtí, popřípadě den, který byl v roz-
hodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který cizinec prohlá-
šený za mrtvého nepřežil.“.

48. V § 80a se na konci odstavce 4 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) digitalizovaná fotografie.“.

49. V § 80a se za odstavec 4 vkládají nové od-
stavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1

písm. d) jsou digitální zpracování podoby občana
a jeho podpisu.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 1
písm. e) jsou digitální zpracování fotografie a pod-
pisu držitele cestovního dokladu.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstav-
ce 7 a 8.

50. Za § 80a se vkládá nový § 80b, který zní:

„§ 80b

V řízení o vydání průkazu způsobilosti k vedení
námořní jachty si Úřad pro účely vydání tohoto prů-
kazu opatří digitalizovanou fotografii žadatele nebo
digitální zpracování jeho podoby nebo fotografie
a digitalizovaný vlastnoruční podpis žadatele. Ne-
lze-li některý z těchto údajů získat z agendového
informačního systému evidence občanských prů-
kazů, agendového informačního systému evidence
cestovních dokladů nebo agendového informačního
systému cizinců, pořídí jej Úřad; obdobně postupuje
Úřad, došlo-li k podstatné změně podoby žadatele.“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 44, 48 až
50, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2021.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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Sbírka zákonů 2020

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího
roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základěpočtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2020 činí 7 000,– Kč) – Vychází podle
potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz –
Drobný prodej – Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31;
Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskev-
ská 28; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;Ústí nad Labem: KARTOON,
s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční
podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány
do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od
zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů.
Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. 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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