Ročník 2018

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 46

Rozeslána dne 31. května 2018

Cena Kč 33,–

O B S A H:
89. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011
Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů
90. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu
smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto
zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
91. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů
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89
ZÁKON
ze dne 25. dubna 2018,
kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

vydávat obchodní mince, které se nazývají české dukáty. Ustanovení § 15 se pro ně použije obdobně.
(2) Obchodní mince jsou mince vydané Českou
národní bankou, které nejsou zákonnými penězi
a nemají nominální hodnotu.

Změna zákona o České národní bance
Čl. I
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve
znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb.,
zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001
Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,
zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona
č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona
č. 295/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona
č. 156/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona
č. 92/2011 Sb., zákona č. 136/2011 Sb., zákona
č. 139/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona
č. 135/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona
č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona
č. 258/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění
takto:
1. V § 12 se za slovo „i“ vkládají slova „bankovky a“.
2. V § 16 odst. 2 se za slovo „pamětní“ vkládají
slova „bankovky a“.
3. § 16a se zrušuje.
4. § 20 a 21 znějí:
„§ 20
(1) Česká národní banka má výhradní právo

§ 21
(1) Nikdo nesmí vyrábět, dovážet, nabízet, prodávat nebo jinak rozšiřovat medaile, žetony nebo
podobné předměty, které jsou svým provedením
způsobilé uvést jejich držitele v omyl, že jde o mince
vydávané Českou národní bankou.
(2) Nikdo nesmí při označení nebo popisu žetonu, medaile nebo podobného předmětu v souvislosti s jejich nabízením, prodejem nebo jiným rozšiřováním použít slovo „mince“.“.
5. V § 22 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Česká národní banka stanoví vyhláškou
v případě obchodní mince, zda se vydává jako jeden
český dukát nebo jeho násobek, dále rozměry, hmotnost, materiál, vzhled, její další náležitosti a datum
vydání.“.
6. § 46 včetně nadpisu zní:
„§ 46
Přestupky
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) v rozporu s § 21 odst. 1 vyrobí, doveze, nabízí,
prodává nebo jinak rozšiřuje medaile, žetony
nebo podobné předměty zaměnitelné s mincemi
vydanými Českou národní bankou, nebo
b) v rozporu s § 21 odst. 2 používá při označení
nebo popisu žetonu, medaile nebo podobného
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předmětu v souvislosti s jejich nabízením, prodejem nebo rozšiřováním slovo „mince“.

1. V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že

„(3) Pamětní bankovka je tuzemská bankovka
určená ke sběratelským účelům.“.

a) neposkytne potřebnou informaci nebo podklad
podle § 44a odst. 1,

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

b) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě podle § 44a odst. 4, nebo

šují.

c) neinformuje Českou národní banku o odstranění nedostatku podle § 44a odst. 5.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako osoba uvedená v § 41 odst. 1 písm. a), b) nebo c) dopustí přestupku tím, že
a) nevypracuje nebo nepředloží výkaz podle § 41
odst. 3, nebo
b) v rozporu s § 41 odst. 4 nezajistí opravu, upřesnění nebo vysvětlení výkazu.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

2. V § 2 odst. 4 se slova „obecných nebo“ zru3. V § 5 odst. 2 písm. b) se za slova „se jedná o“ vkládají slova „pamětní bankovky,“.
4. V § 6 odst. 1 se na začátek písmene d) vkládají slova „pamětní bankovky nebo“ a za slovo „pamětními“ se vkládají slova „bankovkami nebo pamětními“.
5. V § 10 odst. 2 se za slovo „poškozené“ vkládají slova „pamětní bankovky nebo“ a slova „mincemi pamětními“ se nahrazují slovy „pamětními
bankovkami nebo pamětními mincemi“.

a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo podle odstavce 2
písm. b),

6. V § 10 odst. 4 větě druhé se za slova „s výjimkou pamětních“ vkládají slova „bankovek nebo
pamětních“.

b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. a) nebo c)
anebo podle odstavce 3.“.

ČÁST TŘETÍ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

7. § 46a se včetně nadpisu zrušuje.

Čl. III
ČÁST DRUHÁ

Zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých
dukátů, se zrušuje.

Změna zákona o oběhu bankovek a mincí
Čl. II
Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek
a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České
národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 278/2013
Sb., zákona č. 323/2016 Sb. a zákona č. 183/2017
Sb., se mění takto:

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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ZÁKON
ze dne 25. dubna 2018,
kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží,
které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské
či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související,
a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

„§ 1

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o vývozu a dovozu zboží,
které by mohlo být použito pro výkon trestu
smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské
či ponižující zacházení nebo trestání,
a o poskytování technické pomoci
s tímto zbožím související

Úvodní ustanovení
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na
přímo použitelný předpis Evropské unie upravující
zahraniční obchod s některým zbožím, které by
mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné
kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání1) (dále jen „nařízení Rady“),
a) práva a povinnosti osob související se zahraničním obchodem se zbožím a
b) výkon státní správy související s povolováním
a kontrolou zahraničního obchodu se zbožím.

Čl. I
Zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží,
které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti,
mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci
s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/
/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) zahraničním obchodem se zbožím vývoz, dovoz, tranzit zboží nebo poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci se
zbožím související,
b) zbožím výrobky nebo služby, které jsou vymezeny nařízením Rady.
1

1. Název zákona zní:
„o zahraničním obchodu se zbožím, které by
mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení
nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující
zacházení nebo trestání“.
2. Nadpis části první zní:
„ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE ZBOŽÍM,
KTERÉ BY MOHLO BÝT POUŽITO PRO
VÝKON TRESTU SMRTI, MUČENÍ NEBO
JINÉ KRUTÉ, NELIDSKÉ ČI PONIŽUJÍCÍ
ZACHÁZENÍ NEBO TRESTÁNÍ“.
3. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 1 zní:

) Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005
o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být
použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské
či ponižující zacházení nebo trestání, v platném znění.“.

4. V § 2 písmena a) a b) znějí:
„a) rozhoduje o vydání
1. povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu
zboží,
2. povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci,
b) spolupracuje s příslušnými orgány Evropské
unie a členských států Evropské unie.“.
5. V § 3 se slova „nebo dovozu zboží a žádost
o vydání povolení k poskytnutí technické pomoci se
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podává na formuláři, který je uveden v příloze k tomuto zákonu; ministerstvo formulář zpřístupní také
způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahrazují
slovy „ , dovozu nebo tranzitu zboží, a povolení
k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo
technické pomoci se zbožím se podává písemně prostřednictvím vyplněného formuláře, jehož vzor je
uveřejněn na internetových stránkách ministerstva“.

15. V § 9 odst. 3 se slova „vývozu a dovozu
zboží“ nahrazují slovy „vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží“.

6. V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení
a v odstavci 2 se slova „zboží nebo k poskytnutí
technické pomoci do třetí země“ nahrazují slovy
„ , dovozu nebo tranzitu zboží, a povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické
pomoci se zbožím“.

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s nařízením Rady

7. V § 5 odst. 3 se slova „zboží nebo k poskytnutí technické pomoci“ nahrazují slovy „ , dovozu
nebo tranzitu zboží, a povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci se
zbožím“.
8. V § 5 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
9. Nadpis § 6 zní:
„Povinnosti držitele povolení k vývozu, dovozu
nebo tranzitu zboží“.
10. V § 6 odst. 1 se slova „Vývozce nebo dovozce“ nahrazují slovy „Držitel povolení k vývozu,
dovozu nebo tranzitu“ a slovo „jednací“ se zrušuje.
11. V § 6 odst. 2 se slova „k vývozu nebo dovozu“ nahrazují slovy „k vývozu, dovozu nebo tranzitu“ a slova „uskutečnění vývozu nebo dovozu“ se
nahrazují slovy „uskutečnění vývozu, dovozu nebo
tranzitu“.
12. Nadpis § 7 zní:
„Povinnosti držitele povolení k poskytování
zprostředkovatelských služeb nebo technické
pomoci“.
13. V § 7 se slova „poskytnutí technické pomoci“ nahrazují slovy „poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci“ a slova „poskytnuté technické pomoci“ se nahrazují slovy „poskytnutých zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci“.
14. V § 8 se slova „vývozu nebo dovozu zboží“
nahrazují slovy „vývozu, dovozu nebo tranzitu
zboží“.

16. § 11 včetně nadpisu zní:
„§ 11
Přestupky

a) vyveze nebo doveze zboží uvedené v příloze II
nařízení Rady,
b) vyveze zboží uvedené v příloze III nebo IIIa
nařízení Rady bez povolení k vývozu,
c) provede tranzit zboží uvedeného v příloze II,
III nebo IIIa nařízení Rady,
d) prodá nebo koupí reklamní prostor nebo reklamní vysílací čas v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze II nařízení Rady,
e) vystaví nebo nabízí k prodeji na výstavách nebo
veletrzích na území členského státu Evropské
unie zboží uvedené v příloze II nařízení Rady,
f) poskytne školení, zprostředkovatelské služby
nebo technickou pomoc související se zbožím
uvedeným v příloze II nařízení Rady,
g) poskytne zprostředkovatelské služby nebo
technickou pomoc související se zbožím uvedeným v příloze III nařízení Rady,
h) poskytne zprostředkovatelské služby nebo
technickou pomoc související se zbožím uvedeným v příloze IIIa nařízení Rady.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická
osoba se jako vývozce dopustí přestupku tím, že vyveze zboží v rozporu s povolením k vývozu.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická
osoba se jako dovozce dopustí přestupku tím, že doveze zboží v rozporu s povolením k dovozu.
(4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická
osoba se jako držitel povolení k tranzitu dopustí
přestupku tím, že uskuteční tranzit zboží v rozporu
s povolením k tranzitu.
(5) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická
osoba se jako držitel povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci dopustí přestupku tím, že poskytne zprostředkovatel-
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ské služby nebo technickou pomoc v rozporu s povolením k poskytnutí zprostředkovatelských služeb
nebo technické pomoci.
(6) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí přestupku tím, že

„(3) Pokus přestupku podle § 11 odst. 1 až 5 je
trestný.“.
18. V § 13 se slova „vývozu nebo dovozu
zboží, nebo k poskytování technické pomoci“ nahrazují slovy „zahraničnímu obchodu se zbožím“.

a) uvede nesprávný údaj v žádosti o vydání povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží nebo
předloží padělané, pozměněné nebo neplatné
doklady,
b) uvede nesprávný údaj v žádosti o vydání povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb
nebo technické pomoci související se zbožím
nebo předloží padělané, pozměněné nebo neplatné doklady.
(7) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická
osoba se jako vývozce dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný
vývoz zboží, nebo že povolení nevyužila, nebo
b) v rozporu s § 6 odst. 3 nepředloží doklad o ověření dodávky.

19. Příloha se zrušuje.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení, která byla zahájena podle zákona
č. 38/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně
skončena, se dokončí podle dosavadních právních
předpisů.
2. Povolení vydaná podle zákona č. 38/2008
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, se považují za povolení vydaná podle
zákona č. 38/2008 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

(8) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická
osoba se jako dovozce dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný dovoz
zboží, nebo že povolení nevyužila.
(9) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická
osoba se jako držitel povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 7 neinformuje
ministerstvo o formě a rozsahu poskytnutých zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci
nebo o tom, že povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci nevyužila.
(10) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 5,

Částka 46

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III
V položce 105a přílohy k zákonu č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 38/
/2008 Sb., se slova „k vývozu nebo dovozu zboží
nebo poskytnutí technické pomoci udělované podle
zvláštního právního předpisu64a)“ nahrazují slovy
„podle zákona upravujícího zahraniční obchod se
zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či
ponižující zacházení nebo trestání“.
Poznámka pod čarou č. 64a se zrušuje.

b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6,

ČÁST TŘETÍ

c) 800 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7
písm. b) nebo odstavce 9,

ÚČINNOST

d) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7
písm. a) nebo odstavce 8.“.

Čl. IV

17. V § 12 odstavec 3 zní:

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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ZÁKON
ze dne 25. dubna 2018,
kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona
č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona
č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona
č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona
č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona
č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona
č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., zákona

č.
č.
č.
č.
č.
č.

375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb.,
64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb.,
320/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb.,
243/2016 Sb., zákona č. 451/2016 Sb. a
183/2017 Sb., se mění takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. § 24 se zrušuje.
2. V § 44a odst. 1 se na konci písmene f) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.
3. V § 44a odst. 4 písm. b) se slova „ , f) nebo g)“ nahrazují slovy „nebo f)“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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