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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 61

Rozeslána dne 30. května 2012

Cena Kč 65,–

O B S A H:
168. Zák o n , kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění
pozdějších předpisů
169. Zák o n , kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
170. Zák o n , kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
171. Zák o n , kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů
172. Zák o n , kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
173. Zák o n , kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve
znění pozdějších předpisů
174. Zák o n , kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
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168
ZÁKON
ze dne 25. dubna 2012,
kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství
a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění
zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona
č. 70/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 124/
/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 254/2008
Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.
a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 10 odst. 2 se za slovo „další“ vkládá slovo
„poradní“.
2. V § 10 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5
a 6, které znějí:
„(5) Řádnou valnou hromadu svolává prezidium
vždy ve druhém pololetí kalendářního roku. Prezidium
je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu vždy,
požádá-li o to písemně v období dvou po sobě jdoucích
kalendářních měsíců alespoň třetina členů komory,
nebo požádá-li písemně o svolání dozorčí komise.
Mimořádná valná hromada se musí konat nejpozději
2 měsíce poté, kdy byly splněny podmínky pro její
svolání.
(6) Oznámení o konání valné hromady zveřejní
presidium nejpozději 30 dnů před jejím konáním na
úřední desce komory a její elektronické verzi. V oznámení uvede důvod svolání valné hromady a její program, termín a místo konání. Písemné materiály určené
k projednávání na valné hromadě zveřejní ve stejném
termínu a stejným způsobem tak, aby byly pro poradce
přístupné k získání prostřednictvím veřejné datové
sítě.“.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 7
až 10.

3. V § 10 odst. 7 se na konci odstavce doplňuje
věta, která zní: „Jeden člen komory může zastupovat
nejvýše pět členů komory.“.
4. V § 10 odst. 8 se věta první nahrazuje větou
„Valná hromada je schopná se usnášet bez ohledu na
počet přítomných členů.“.
5. V § 10 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9,
který zní:
„(9) Při volbě členů a náhradníků orgánů komory
rozhoduje počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům přítomnými členy komory, kteří se volby zúčastnili; je-li jen jeden kandidát, je ke zvolení nutné, aby
tento kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů komory, kteří se volby zúčastnili. K odvolání člena nebo náhradníka orgánů komory postačí
alespoň tři pětiny hlasů přítomných členů komory,
kteří se volby zúčastnili.“.
Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10
a 11.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Valná hromada svolaná přede dnem účinnosti
tohoto zákona se řídí předpisy účinnými v době jejího
svolání.
2. Komora daňových poradců je povinna uvést
své stanovy do souladu s tímto zákonem do dvanácti
měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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169
ZÁKON
ze dne 25. dubna 2012,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna živnostenského zákona
Čl. I
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb.,
zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona
č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/
/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994
Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb.,
zákona č. 86/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona
č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/
/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb.,
zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona
č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/
/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998
Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb.,
zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona
č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/
/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000
Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb.,
zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona
č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/
/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000
Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb.,
zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona
č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/
/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001
Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb.,
zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona
č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/
/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/
/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003
Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb.,
zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona
č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/
/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004

Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb.,
zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona
č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/
/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005
Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona
č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/
/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006
Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona
č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/
/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006
Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb.,
zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/
/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb.,
zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona
č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/
/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011
Sb. a zákona č. 152/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 6 a v § 11 odst. 3 se slova „§ 58
odst. 2 až 4“ nahrazují slovy „§ 58 odst. 2 nebo 3“.
2. V § 10 se na konci textu odstavce 5 doplňují
slova „ ; v případě koncese tuto skutečnost poznamená
do spisu a zapíše do živnostenského rejstříku“.
3. § 13 včetně nadpisu zní:
„§ 13
Pokračování v provozování živnosti
při úmrtí podnikatele
(1) Zemře-li podnikatel, mohou v provozování
živnosti pokračovat za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 5 až do skončení řízení o projednání dědictví
a) správce dědictví29),
b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,
c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner28a), i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem
majetku používaného k provozování živnosti,
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d) insolvenční správce ustanovený soudem podle
zvláštního právního předpisu26); nejdéle však do
skončení insolvenčního řízení, nebo
e) pozůstalý manžel nebo partner28a) splňující podmínku uvedenou v písmenu c), pokud v živnosti
nepokračují dědicové.
(2) Pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c)
nebo e) hodlá pokračovat v provozování živnosti na
základě oprávnění zemřelého podnikatele, je povinna
oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu ve
lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Pokud tato lhůta marně uplyne,
zaniká živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele
dnem jeho úmrtí, nepokračuje-li v provozování živnosti správce dědictví nebo insolvenční správce. Nesplňuje-li osoba podle odstavce 1 písm. b), c) nebo e),
která hodlá pokračovat v provozování živnosti, podmínky stanovené v § 6 nebo 7 nebo jsou-li u ní překážky podle § 8 anebo nemá-li pobyt na území České
republiky, pokud jej tento zákon vyžaduje, je povinna
neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.
(3) Pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c)
nebo e), která oznámila podle odstavce 2 pokračování
v provozování živnosti, se rozhodla nadále nepokračovat v provozování živnosti na základě živnostenského
oprávnění zemřelého podnikatele, oznámí tuto skutečnost živnostenskému úřadu. Oprávnění pokračovat
v provozování živnosti jí zanikne dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu, a nepokračuje-li v provozování živnosti jiná oprávněná osoba podle odstavce 1,
zanikne tímto dnem i živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele.
(4) Správce dědictví nebo insolvenční správce je
povinen oznámit pokračování v provozování živnosti
ve lhůtě 1 měsíce ode dne úmrtí podnikatele, a pokud
byl do funkce ustanoven později, do 1 měsíce ode dne,
kdy byl do této funkce ustanoven. Nesplňuje-li správce
dědictví nebo insolvenční správce podmínky stanovené
v § 7, je povinen neprodleně ustanovit odpovědného
zástupce.
(5) Pokud živnostenské oprávnění zemřelého
podnikatele nezaniklo podle odstavce 2 nebo 3, může
po skončení řízení o dědictví pokračovat v provozování
živnosti osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e), jestliže prokáže, že nabyla majetkového práva
vztahujícího se k provozování živnosti, a to i když neoznámila pokračování v provozování živnosti podle
odstavce 2. Pokračování v provozování živnosti musí
tato osoba do 3 měsíců od skončení dědického řízení
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oznámit živnostenskému úřadu a současně ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi podle tohoto zákona,
jinak jí právo pokračovat v provozování živnosti zanikne marným uplynutím této lhůty. Právo pokračovat
v provozování živnosti zanikne osobě, která oznámila
pokračování v provozování živnosti podle věty druhé,
nejpozději dnem vzniku vlastního živnostenského
oprávnění nebo u ohlašovacích živností rozhodnutím
živnostenského úřadu podle § 47 odst. 5 nebo 6 a u koncesovaných živností zastavením řízení nebo zamítnutím žádosti o koncesi. Živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele zaniká marným uplynutím tříměsíční
lhůty uvedené ve větě druhé nebo dnem zániku práva
pokračovat v provozování živnosti poslední z pokračujících osob.
(6) Pro náležitosti oznámení podle odstavců 2 až 5
platí § 45, 46 a 50 obdobně.
(7) Pro účely zápisu do živnostenského rejstříku
soud poskytne na žádost živnostenského úřadu údaj
o pravomocném skončení řízení o dědictví po zemřelém podnikateli.“.
4. V § 14 se slova „právní mocí rozhodnutí živnostenského úřadu podle § 47 odst. 5 a 6, § 51 odst. 2
nebo § 53 odst. 2“ nahrazují slovy „u ohlašovacích
živností rozhodnutím živnostenského úřadu podle
§ 47 odst. 5 a 6 a u koncesovaných živností zastavením
řízení nebo zamítnutím žádosti o koncesi“.
5. V § 17 odst. 4 se slova „a byla řádně označena“
zrušují.
6. V § 17 odst. 5 písm. d) se slova „ , identifikační
číslo provozovny, bylo-li přiděleno,“ zrušují.
7. V § 17 odst. 6 se slova „a přiděleném identifikačním čísle provozovny“ zrušují.
8. V § 17 odst. 7 se slova „a identifikačním číslem
provozovny“ zrušují.
9. V § 31 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou
„Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu
prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo
prostorám, v nichž má na území České republiky místo
podnikání, sídlo a zahraniční osoba organizační složku
podniku. Podnikatel nemusí prokazovat vlastnické
nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž
má v České republice umístěno místo podnikání, má-li
místo podnikání totožné s bydlištěm (§ 5 odst. 2), s výjimkou případů, že bydliště je na adrese sídla ohlašovny53) nebo na adrese sídla správního orgánu54),
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který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na
území České republiky.“.
Poznámky pod čarou č. 53 a 54 znějí:
„53) Například § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění
zákona č. 424/2010 Sb.
54
) § 98a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 274/
/2008 Sb.“.

10. V § 31 odst. 11 se za slovy „v oznámení“ tečka
zrušuje a slova „V době přerušení provozování živnosti
se na podnikatele vztahují povinnosti uložené tímto zákonem kromě povinností stanovených v odstavcích 2,“
se nahrazují slovy „a končí dnem uvedeným v oznámení; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu
určitou, lze provozování živnosti přerušit nejdéle na
dobu trvání tohoto oprávnění. Po dobu přerušení provozování živnosti se na podnikatele vztahují povinnosti
uložené tímto zákonem, kromě povinností stanovených
v odstavci 2, které se týkají označení objektu, v němž
má místo podnikání, sídlo nebo organizační složku
podniku, povinností stanovených v odstavcích“.
11. V § 31 se na konci odstavce 16 doplňuje věta
„Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa
bydliště podnikatele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny53) nebo adresu sídla správního orgánu54); to neplatí, pokud podnikatel prokáže k prostorám na těchto
adresách vlastnické nebo užívací právo.“.
12. V § 45 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:
„i) titul nebo vědeckou hodnost osob uvedených
v písmenech a) až c) zapisované do občanského
průkazu podle zákona o občanských průkazech
(dále jen „titul nebo vědecká hodnost“), pokud je
budou při provozování živnosti používat,
j) případný požadavek na automatickou změnu
adresy místa podnikání na adresu bydliště.“.
13. V § 45 odst. 3 písm. a) se za slova „číslo) a“
vkládají slova „u osoby nebo osob, které jsou jejím
statutárním orgánem nebo jeho členy,“ a slova „osoby
nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo
jeho členy,“ se zrušují.
14. V § 45 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) titul nebo vědeckou hodnost osob uvedených
v písmenech a) až c), pokud je budou při provozování živnosti používat.“.
15. V § 45a odst. 5 se slova „podle odstavců 1 a 2,
pokud tak učiní v souvislosti s plněním oznamovací
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povinnosti podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „uvedených v přihláškách nebo oznámeních podle odstavců 1 a 2 a obsažených na tiskopise podle odstavce 3“.
16. V § 46 odst. 1 písm. c) a v § 46 odst. 2 písm. c)
se slova „státním příslušníkem“ nahrazují slovem „občanem“.
17. V § 46 odst. 1 písm. e) se slova „státní příslušník“ nahrazují slovem „občan“.
18. V § 46 odst. 1 písm. f) se slova „v nichž je na
území České republiky umístěna organizační složka“
nahrazují slovy „má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny53) nebo na adrese sídla správního orgánu54),
nebo do nichž umístil na území České republiky organizační složku“ a slova „ ; má-li fyzická osoba bydliště
v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce
s umístěním místa podnikání v jeho sídle“ se zrušují.
19. V § 46 odst. 2 písm. f) a g) se slova „případně
prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo
nebytovým prostorem jinak nakládat,“ zrušují.
20. Poznámka pod čarou č. 31e zní:
„31e) § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 165/
/2006 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb.“.

21. V § 47 odst. 1 a 8 se za číslo „5“ vkládá slovo
„pracovních“.
22. V § 47 odst. 2 písm. a), § 47 odst. 3 písm. a)
a v § 60 odst. 2 písm. a) se za slovo „příjmení,“ vkládají
slova „titul nebo vědecká hodnost,“.
23. V § 47 se na konci odstavce 8 doplňuje věta
„Živnostenský úřad do živnostenského rejstříku zapíše
skutečnost, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik
živnostenského oprávnění.“.
24. V § 47 odst. 10 se slova „a vydá výpis“ zrušují.
25. V § 47 odst. 11 se slovo „nový“ zrušuje.
26. V § 48 odst. 2 se slova „že ohlášení živnosti
bylo odloženo,“ zrušují.
27. V § 49 odst. 1 a v § 56 odst. 1 se slovo „státním“ zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta
„Změny a doplnění údajů získaných z těchto registrů,
systémů nebo z obchodního rejstříku zapíše živnostenský úřad bez zbytečného odkladu do živnostenského
rejstříku.“.
28. V § 49 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Nesplní-li podnikatel oznamovací povinnost podle
odstavce 1 a živnostenský úřad změnu údajů prokaza-
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telně zjistí, zapíše ji bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.“.
29. V § 49 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „podle § 58 odst. 3“.
30. V § 49 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:
„(4) Změní-li se bydliště podnikatele a podnikatel
oznámil živnostenskému úřadu, že při změně bydliště
požaduje změnit místo podnikání na stejnou adresu,
jako je adresa bydliště, není povinen při změně bydliště
změnu místa podnikání živnostenskému úřadu oznamovat.
(5) Zjistí-li živnostenský úřad, že zápis změny
nebo doplnění do živnostenského rejstříku byl proveden v rozporu se zákonem, postupuje podle § 47
odst. 10 obdobně.
(6) Při nápravě chyb v psaní a jiných zřejmých
nesprávností v zápisu změny nebo doplnění v živnostenském rejstříku nebo ve výpisu z něj postupuje živnostenský úřad podle ustanovení § 47 odst. 11 obdobně.“.
31. V § 50 odst. 2 se slova „§ 45 odst. 2 až 5“
nahrazují slovy „§ 45 odst. 2, 3 a 5“.
32. § 51 se zrušuje.
33. V § 52 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
34. V § 54 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Pokud zahraniční fyzická osoba, která je podle § 5 odst. 5 povinna doložit doklad o povolení k pobytu ve lhůtě podle § 47 odst. 8, tento doklad nedoloží,
má se za to, že nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Živnostenský úřad tuto skutečnost
poznamená do spisu a zapíše do živnostenského rejstříku.
(4) Zjistí-li živnostenský úřad, že zápis do živnostenského rejstříku nebyl proveden v souladu s rozhodnutím o udělení koncese, nebo že údaje, které se zapisují do živnostenského rejstříku a nejsou obsahem
rozhodnutí o udělení koncese, neodpovídají skutečnosti, provede opravu zápisu v živnostenském rejstříku
a podle okolností vydá výpis nebo informuje podnikatele o opravě zápisu.“.
35. V § 55 odst. 2 se slova „k udělení koncese vydával stanovisko“ nahrazují slovy „je příslušný k vydání
stanoviska“.
36. V § 56 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
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„Nesplní-li podnikatel oznamovací povinnost podle
odstavce 1, a živnostenský úřad změnu údajů prokazatelně zjistí, zapíše ji bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.“.
37. V § 56 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Změní-li se bydliště podnikatele a podnikatel
oznámil živnostenskému úřadu, že při změně bydliště
požaduje změnit místo podnikání na stejnou adresu,
jako je adresa bydliště, není povinen při změně bydliště
změnu místa podnikání živnostenskému úřadu oznamovat.
(6) Pro opravu chybného zápisu změny nebo doplnění údajů do živnostenského rejstříku živnostenský
úřad přiměřeně použije ustanovení § 54 odst. 4 nebo
§ 47 odst. 11.“.
38. V § 57 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) smrtí podnikatele, nejde-li o případy podle § 13,“.
39. V § 57 odst. 2 se slova „ , pokud již uplynula
doba, na kterou bylo živnostenské oprávnění omezeno.
Pokud tato doba ještě neuplynula, živnostenské oprávnění zaniká uplynutím doby podle odstavce 1 písm. c)“
zrušují.
40. V § 58 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje
slovo „nebo“.
41. V § 58 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) podnikatel neprokáže právní
prostor podle § 31 odst. 2.“.

důvod

užívání

42. V § 58 odstavce 4 a 5 znějí:
„(4) Živnostenský úřad pozastaví provozování
živnosti v provozovně, jsou-li při provozování živnosti
v dané provozovně závažným způsobem porušeny
nebo jsou-li porušovány povinnosti stanovené tímto
zákonem nebo zvláštními právními předpisy.
(5) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění na žádost podnikatele ke dni, který mu podnikatel
oznámí, nejdříve však ke dni doručení žádosti. Není-li
datum zrušení podnikatelem uvedeno, je živnostenské
oprávnění zrušeno ke dni nabytí právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu.“.
Poznámka pod čarou č. 38 se zrušuje.
43. V § 58 odst. 6 větě druhé se za slovo „pozastavení“ vkládá slovo „provozování“.
44. V § 59 se slova „živnost „Provozování cestovní agentury“ nebo „Provozování cestovní kanceláře““
nahrazují slovy „cestovní agenturu nebo cestovní kan-
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celář“ a slova „Evropských společenství“ se nahrazují
slovy „Evropské unie“.
45. V § 60 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost
provozována, s výjimkou automatů a mobilních
provozoven, s údaji podle § 17 odst. 5 písm. d)
a e), včetně identifikačního čísla provozovny, popřípadě s údaji podle § 58 odst. 4,“.
46. V § 60 odst. 2 se na začátek písmene g) vkládá
slovo „doba“.
47. V § 60 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena p) a q), která znějí:
„p) osoba pokračující v provozování živnosti po zemřelém podnikateli; údaje o této osobě se zapisují
přiměřeně podle písmene a),
q) nesplnění podmínek provozování živnosti podle
§ 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2.“.
48. V § 60 odst. 7 úvodní části ustanovení se za
slova „pro potřeby“ vkládají slova „řízení před živnostenským úřadem a pro potřeby“.
49. V § 60 se na konci odstavců 9 a 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům.“.
50. V § 60b se za větu první vkládá věta „Při kontrole se prokazují pověřením ve formě písemného pověření nebo ve formě průkazu.“.
51. V § 60d odstavec 2 zní:
„(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1
nemá odkladný účinek.“.
52. V § 60d se odstavec 3 zrušuje.
53. V § 61 odstavec 1 zní:
„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) v rozporu s § 13 odst. 2 neustanoví odpovědného zástupce, nebo
b) jako správce dědictví nebo insolvenční správce
v rozporu s § 13 odst. 4 neoznámí, že hodlá pokračovat v provozování živnosti, nebo neustanoví
odpovědného zástupce.“.
54. V § 62 odst. 1 písm. f) se slova „nezajistí, aby
provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti,
nebo“ zrušují.
55. V § 62 odst. 1 písmeno j) zní:
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„j) v rozporu s § 31 odst. 2 neoznačí místo podnikání,
sídlo nebo organizační složku podniku,“.
56. V § 64 odst. 5 se slovo „zákona“ zrušuje a na
konci textu odstavce se doplňují slova „podle odstavců 1 až 3“.
57. V § 69a odst. 1 se slova „Státní příslušník“
nahrazují slovem „Občan“ a slova „49 a následujícími
Smlouvy o založení Evropského společenství“ se nahrazují slovy „56 a následujícími Smlouvy o fungování
Evropské unie“.
58. V § 69a odst. 2 se slova „49 až 55 Smlouvy
o založení Evropského společenství“ nahrazují slovy
„56 a následujícími Smlouvy o fungování Evropské
unie“.
59. V § 69a odst. 3 se slova „Státní příslušníci“
nahrazují slovem „Občané“.
60. V § 70 odst. 1 větě první se slova „za státního
příslušníka členského státu Evropské unie i státní příslušník“ nahrazují slovy „za občana členského státu
Evropské unie i jeho rodinný příslušník, dále občan“
a slova „a státní příslušník“ se nahrazují slovy „a občan“.
61. V § 78 odst. 1 se slova „ ; v téže lhůtě podnikatele o přiděleném identifikačním čísle provozovny
vyrozumí“ zrušují.
62. V § 78 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
63. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání „Péče o dítě do tří let věku v denním
režimu“ ve druhém sloupci text zní:
„a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře
podle zvláštního právního předpisu*), nebo
b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních
službách podle zvláštního právního předpisu**),
nebo
c) odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele mateřské školy podle zvláštního právního předpisu***), nebo
d) profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do
zahájení povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu****);“.
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ve třetím sloupci text zní:

ve třetím sloupci text zní:

„*) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

„*) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

**) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů

**) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů

***) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

***) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

****) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

****) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

64. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
u předmětu podnikání „Provádění trhacích a ohňostrojných prací“ ve druhém sloupci v písmenu a) se slova
„a věk nejméně 21 let“ a v písmenu b) slova „a věk
nejméně 24 let“ zrušují.

*****) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

65. V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon
je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami
splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností, u živnosti „Péče o dítě
do tří let věku v denním režimu“ ve druhém sloupci
text zní:

1. Zemřel-li podnikatel přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou osoby uvedené v § 13 odst. 1
písm. b), c) nebo e) zákona č. 455/1991 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
oprávněny pokračovat v provozování živnosti do
ukončení řízení o dědictví na základě oprávnění zemřelého podnikatele. Tuto skutečnost jsou povinny oznámit do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenskému úřadu, neučinily-li tak přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Po marném
uplynutí této lhůty zaniká živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele dnem jeho úmrtí, pokud nepokračuje v provozování živnosti správce dědictví nebo insolvenční správce.

„a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře
nebo všeobecného sanitáře podle zvláštního právního předpisu*), nebo
b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních
službách podle zvláštního právního předpisu**),
nebo
c) odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele mateřské školy podle zvláštního právního předpisu***), nebo
d) profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do
zahájení povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu****), nebo
e) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a 23 obchodního zákoníku)
nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu*****)“;

Čl. II
Přechodná ustanovení

2. Jestliže přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oznámily osoby uvedené v § 13 odst. 1 písm. b),
c) nebo e) zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, že budou
pokračovat v provozování živnosti, a nabyly majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti, mohou pokračovat v živnosti na základě oprávnění zemřelého podnikatele za podmínek stanovených v § 13
odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se dokončí podle právní úpravy, která
je pro podnikatele příznivější.
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ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III
V příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/
/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/
/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006
Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/
/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb.,
zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/
/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008
Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb.,
zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona
č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/
/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008
Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009
Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb.,
zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/
/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011
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Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb.,
zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 262/
/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011
Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb.,
zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona
č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/
/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011
Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb. a zákona č. 37/2012 Sb., položce 24 se v odstavci „Předmětem poplatku není“ bod 4 zrušuje a zároveň se dosavadní bod 5 označuje jako bod 4.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. IV
V § 91a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, ve znění zákona č. 305/2008 Sb., se slova „ , pokud tak tyto osoby činí v souvislosti s ohlášením živnosti, žádostí o koncesi nebo v souvislosti
s plněním oznamovací povinnosti podle živnostenského zákona“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 30. června
2012.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Sbírka zákonů č. 170 / 2012
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170
ZÁKON
ze dne 25. dubna 2012,
kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

jeho žádost, pokud dodavatel neprovedl jinou než vyžádanou opravu nebo údržbu nebo nedodal jiné zboží
než nutné k provedení opravy nebo údržby.“.

Čl. I
V § 57 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 367/2000 Sb.
a zákona č. 56/2006 Sb., se v odstavci 1 věta druhá nahrazuje větou „To neplatí ohledně smluv o opravě nebo
údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Sbírka zákonů č. 171 / 2012

Částka 61

Strana 2571

171
ZÁKON
ze dne 26. dubna 2012,
kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna rozpočtových pravidel
Čl. I
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona
č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/
/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb.,
zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/
/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005
Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb.,
zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona
č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/
/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007
Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona
č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009
Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb.,
zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/
/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011
Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb.,
zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 465/2011 Sb., se
mění takto:
1. V § 14 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který zní:
„(3) O poskytnutí dotace nebo návratné finanční
výpomoci rozhoduje poskytovatel na základě žádosti
příjemce. Žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsahuje
a) údaje podle odstavce 4 písm. a) a b),

b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou
finanční výpomoc použít,
d) lhůtu, v níž má být tohoto účelu dosaženo, a
e) je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci
1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda
jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají
na základě udělené plné moci,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu,
4. osob, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti prospěch, který se liší od
prospěchu, který by byl získán mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích
za stejných nebo obdobných podmínek.“.
Dosavadní odstavce 3 až 13 se označují jako odstavce 4
až 14.
2. V § 14 odst. 4 úvodní části ustanovení se věta
první zrušuje.
3. V § 14 odst. 4 písm. a) se za slovo „jméno,“
vkládají slova „popřípadě jména,“ a za slova „rodné
číslo“ se vkládají slova „ , bylo-li přiděleno,“.
4. V § 14 odst. 5 až 7 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.
5. V § 14 odst. 10 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“ a slova „odstavec 8“ se nahrazují slovy „odstavec 9“.
6. V části první hlavě III nadpis dílu 5 zní: „Poskytování a zveřejňování informací o dotacích a návratných finančních výpomocích“.
7. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně poznámek pod čarou č. 36 až 40 zní:
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„§ 18a
(1) Poskytovatel předává ministerstvu veškeré dokumenty a údaje, s výjimkami uvedenými v odstavci 2,
které jsou rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a kterými se při rozhodování o nich řídí, a to bez ohledu na to, jaké osoby jsou
jejich původci. Poskytovatel je povinen zajistit úplnost
dokumentů a údajů určených ke zveřejnění, jakož i vyloučení dokumentů a údajů podle odstavce 2, a předat
je ministerstvu v elektronické podobě ve formátu, který
stanoví ministerstvo sdělením ve Finančním zpravodaji.
Ministerstvo je zveřejňuje na svých internetových
stránkách.

sledující po uplynutí stanoveného termínu a nejpozději
desátý den po uplynutí termínu. K tomu poskytovatel
předá ministerstvu potřebné informace. Ministerstvo
správnost ani úplnost dokumentů a údajů, které od
poskytovatele převzalo ke zveřejnění, neprověřuje.
(6) Zveřejnění dokumentů a údajů týkajících se
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
na internetových stránkách trvá po dobu alespoň 10 let,
a to bez ohledu na skutečnosti, které nastaly po jejich
zveřejnění.
36

) § 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

37

) § 11 odst. 1 a § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 216/
/2006 Sb.

38

) Čl. 37 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu
pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu
soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

39

) § 2 písm. a) a § 21 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam
utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008
Sb.

40

) § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 177/2001 Sb., zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 170/
/2007 Sb.“.

(2) Ze zveřejnění podle odstavce 1 jsou vyloučeny
a) dokumenty a údaje týkající se dotací poskytovaných jako podpora výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací podle zákona upravujícího podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací36),
b) dokumenty a údaje, jejichž zveřejněním by bylo
porušeno právo jejich autora rozhodnout o jejich
zveřejnění nebo právo užít autorské dílo37),
c) dokumenty a údaje, o kterých to stanoví přímo
použitelný předpis Evropské unie38),
d) utajované informace39),
40

e) citlivé údaje ),
f) dokumenty a údaje týkající se poskytování dotací
fyzickým osobám a organizacím v zemích s nedemokratickou formou vlády.
(3) Vychází-li poskytovatel při rozhodování o dotacích a návratných finančních výpomocích z údajů,
které jejich původce podává ústně, musí zajistit jejich
záznam tak, aby mohly být zveřejněny na internetových stránkách.
(4) Dokumenty a údaje se zveřejňují tak, aby bylo
zřejmé, kdo je kdy komu předložil a v jaké souvislosti.
Informaci o tom předá ministerstvu poskytovatel. Opakující se dokumenty a údaje se zveřejňovat nemusejí,
ale stačí uvést na ně odkaz. To platí i pro dokumenty
a údaje zveřejněné na internetových stránkách někým
jiným než poskytovatelem.
(5) Dokumenty a údaje podle odstavce 1 předá
ministerstvu poskytovatel bez zbytečného odkladu
poté, kdy vznikly nebo kdy je obdržel. Ministerstvo
je zveřejní bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
Je-li stanoven termín pro přijímání určitých dotací, zveřejní ministerstvo žádosti o dotace nejdříve v den ná-
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8. V § 36 odst. 5 se slova „3 až 5 a 10“ nahrazují
slovy „4 až 6 a 11“.
9. V § 44 odst. 6 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.
10. V § 44a odst. 4 písm. a) se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 6“.
11. V § 44a odst. 4 písm. b) se číslo „6“ nahrazuje
číslem „7“.
12. V § 44a odst. 6 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Podle § 18a zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poskyto-
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vatel nepostupuje, jestliže mu žádosti o dotace nebo
návratné finanční výpomoci došly před tímto dnem
nebo jestliže, jde-li o dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytované bez žádosti, začal před tímto
dnem činit úkony k jejich poskytnutí.
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tových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona
č. 465/2011 Sb., se slovo „a“ nahrazuje slovem „až“.

ČÁST TŘETÍ
ČÁST DRUHÁ

ÚČINNOST

Změna zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů

Čl. IV

Čl. III
V § 28 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-

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

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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172
ZÁKON
ze dne 26. dubna 2012,
kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém
a procesním, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

plynoucí ze zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu (dále jen „emisní podmínky“)“.
5. V § 2 odstavec 2 zní:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o dluhopisech
Čl. I
Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění
zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/
/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb.,
zákona č. 199/2010 Sb. a zákona č. 355/2011 Sb., se
mění takto:
1. V části první se za označení části první vkládá
označení nové hlavy I, které včetně nadpisu zní:
„HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ“.
2. § 1 včetně nadpisu zní:
„§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje postup při vydávání dluhopisů bez ohledu na to, kdo je osobou, která dluhopisy
vydává (dále jen „emitent“), a některé další otázky s dluhopisy související.“.
3. Na konci nadpisu § 2 se doplňují slova „a emise
dluhopisů“.
4. V § 2 odst. 1 se slova „ , s nímž je spojeno právo
na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto
právo uspokojit“ nahrazují slovy „vydaný podle českého práva, s nímž je spojeno právo na splacení určité
dlužné částky jeho emitentem a popřípadě i další práva

„(2) Listinný dluhopis je cenným papírem na
řad.“.
6. V § 2 se odstavce 4 a 5 zrušují.
7. § 3 včetně nadpisu zní:
„§ 3
Zvláštní náležitost postupu při vydání dluhopisů
Emitent může vydat dluhopisy jen tehdy, pokud
byly nejpozději k datu jejich emise investorům zpřístupněny emisní podmínky na nosiči informací, který
investorům umožňuje reprodukci emisních podmínek
v nezměněné podobě a uchování emisních podmínek
tak, aby mohly být využívány alespoň do data splatnosti těchto dluhopisů.“.
8. V § 4 odst. 1 větě první a druhé se slova „znějících na jméno“ zrušují.
9. V § 4 odst. 1 větě druhé se slova „je seznam
vedený osobou“ nahrazují slovy „vede osoba“ a slova
„podle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu“ se zrušují.
10. V § 4 odst. 1 větě třetí se slova „znějícími na
jméno“ zrušují a slova „ze zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nevyplývá něco jiného“ se nahrazují slovy „zvláštní právní
předpis nestanoví jinak“.
11. V § 4 odst. 2 větě první a druhé se slova „znějícího na jméno“ zrušují.
12. V § 4 odst. 2 větě první se slovo „neprodleně“
nahrazuje slovy „bez zbytečného odkladu“.
13. § 5 až 7 včetně nadpisů znějí:
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„§ 5
Rubopis listinného dluhopisu
V rubopisu listinného dluhopisu se uvedou údaje
nutné k jednoznačné identifikaci osoby, na niž se dluhopis převádí, a den převodu dluhopisu.
§6
Náležitosti dluhopisu
(1) Listinný dluhopis obsahuje alespoň
a) údaje nutné k jednoznačné identifikaci emitenta,
b) označení, že jde o dluhopis, popřípadě označení
zvláštního druhu dluhopisu,
c) identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů, je-li
přidělováno, nebo jiný údaj identifikující dluhopis,
d) jmenovitou hodnotu jako dlužnou částku; to neplatí v případě sběrného dluhopisu, pokud jmenovitá hodnota plyne ze zápisu v příslušné evidenci,
e) údaj o tom, kde se lze seznámit s emisními podmínkami,
f) výnos dluhopisu nebo způsob stanovení jeho výše,
g) datum emise,
h) způsob a místo splacení dlužné částky (splacení
dluhopisu) a vyplacení výnosu dluhopisu,
i) data splatnosti dluhopisu a výnosu dluhopisu,
není-li výnos určen pouze rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním
kurzem,
j) číselné označení dluhopisu,
k) údaje nutné k jednoznačné identifikaci jeho
prvního vlastníka a
l) podpis emitenta.
(2) Podpis emitenta může být nahrazen jeho otiskem, jsou-li na listině současně použity ochranné prvky
proti jejímu padělání a pozměnění.
(3) Zaknihovaný dluhopis má alespoň náležitosti
listinného dluhopisu uvedené v odstavci 1 písm. a) až i)
a obsahuje vždy identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů.
§7
Objem emise
(1) Emitent může vydat dluhopisy
a) v menším objemu emise, než byla předpokládaná

Strana 2575

celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů, jestliže se do konce lhůty pro upisování nepodařilo
upsat předpokládaný objem emise,
b) ve větším objemu emise, než byla předpokládaná
celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů, a to
i po uplynutí lhůty pro upisování, je-li tato možnost uvedena v emisních podmínkách, nebo
c) až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů i po uplynutí lhůty pro upisování, je-li tato možnost uvedena v emisních podmínkách.
(2) Postupuje-li emitent podle odstavce 1 písm. b)
nebo c), určí dodatečnou lhůtu pro upisování, která
skončí nejpozději v den, který je rozhodný pro splacení
jednotlivých splátek jmenovité hodnoty dluhopisu
nebo splacení dluhopisu, a zpřístupní ji stejným způsobem jako emisní podmínky.
(3) V případě zaknihovaných dluhopisů nebo
sběrných dluhopisů emitent bez zbytečného odkladu
po uplynutí lhůty pro upisování oznámí osobě oprávněné k vedení evidence skutečnost podle odstavce 1
a zpřístupní ji stejným způsobem, jakým zpřístupnil
emisní podmínky. V případě emise komunálních dluhopisů emitent oznámí skutečnost podle odstavce 1
písm. a) též Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“).
(4) V případě emise státních dluhopisů vydávaných jako zaknihované dluhopisy oznámí ministerstvo
skutečnost podle odstavce 1 písm. b) a c) bez zbytečného odkladu osobě oprávněné k vedení jejich evidence
a vyhlásí nebo uveřejní ji stejným způsobem, jakým
vyhlásilo nebo uveřejnilo emisní podmínky.“.
Poznámky pod čarou č. 1 a 1a se včetně odkazů na
poznámky pod čarou zrušují.
14. V části první se za § 7 vkládá označení nové
hlavy II, které včetně nadpisu zní:
„HLAVA II
EMISNÍ PODMÍNKY“.
15. Nadpis nad označením § 8 se zrušuje.
16. § 8 až 11 včetně nadpisů znějí:
„§ 8
Základní ustanovení
Emisní podmínky podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů, a to i odkazem na informace
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obsažené v prospektu těchto dluhopisů (dále jen „prospekt“).
§9
Náležitosti emisních podmínek
(1) Emisní podmínky obsahují vždy alespoň odkazem na informace obsažené v prospektu
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případně právo emitenta postupovat podle § 7
odst. 1 písm. c),
c) údaj o tom, že splacení dluhopisu nebo vyplacení
jeho výnosu je zajištěno třetí osobou, a údaj, kde je
smlouva, kterou se sjednává zajištění, přístupná
investorům,

a) skutečnosti uvedené v § 6 odst. 1 písm. a) až d) a f)
až j),

d) údaje o zástavním právu u dluhopisu, u nějž je
splacení dluhopisu nebo vyplacení jeho výnosu zajištěno zástavou, a způsob, jakým bude zástavní
právo uplatněno,

b) údaj o tom, zda jde o listinný nebo zaknihovaný
dluhopis,

e) způsob losování u dluhopisu, jehož výnos je spojen s dluhopisem, který je losován,

c) lhůtu pro upisování emise dluhopisů,

f) údaj o dalších právech, která jsou s dluhopisem
spojena,

d) emisní kurz, případně způsob jeho určení, a pro
případ, že emisní kurz bude určován kurzem dosaženým v aukci, způsob aukce,
e) předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotu
emise dluhopisu,
f) způsob a místo upisování dluhopisu, způsob
a lhůtu předání dluhopisů jednotlivým upisovatelům a způsob a místo splácení emisního kurzu
upsaného dluhopisu,
g) způsob případného výpočtu výnosu dluhopisu,
h) údaje o zdaňování výnosu dluhopisu,
i) údaje nutné k jednoznačné identifikaci osob, které
se podílejí na zabezpečení vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a na vyplacení výnosu dluhopisu,
s uvedením způsobu jejich účasti na těchto činnostech,
j) způsob oznamování konání schůze vlastníků dluhopisů, jakož i vlastníků podílů na sběrném dluhopisu (dále jen „schůze vlastníků“), a způsob
uveřejňování a zpřístupňování dalších informací
o dluhopisu,
k) informaci o tom, kým, kdy a s jakým výsledkem
byl udělen rating, je-li tato informace emitentovi
známa, a
l) určení dne, který je rozhodný pro účast na schůzi
vlastníků.
(2) Emisní podmínky podle záměrů emitenta dále
obsahují alespoň odkazem na informace obsažené
v prospektu
a) rozhodnutí emitenta, že emise dluhopisů bude
v rámci lhůty pro upisování vydávána postupně
(v tranších),
b) právo emitenta postupovat podle § 7 odst. 1
písm. b) a možný rozsah zvětšení objemu emise,

g) údaj o tom, že emitent rozhodl podle § 17,
h) údaj o tom, že informace podle tohoto zákona
budou uveřejňovány a zpřístupňovány v jiném
jazyce než českém,
i) údaj o tom, kdo povede evidenci zaknihovaných
dluhopisů a sběrných dluhopisů,
j) údaj o rozhodnutí emitenta o vyloučení možnosti
oddělit právo na vyplacení výnosu dluhopisu od
dluhopisu,
k) oprávnění emitenta splatit dluhopis před datem
jeho splatnosti včetně poměrného výnosu, s vymezením podmínek a způsobu předčasného splacení
a též způsobu výpočtu hodnoty nesplacených nevrácených kupónů podle § 19 odst. 4,
l) oprávnění vlastníka dluhopisu žádat splacení dluhopisu včetně poměrného výnosu před datem
splatnosti a vymezení podmínek, za kterých je
oprávněn tak učinit,
m) znění rozhodčí doložky, mají-li být spory o právech a povinnostech spojených s dluhopisem řešeny v rozhodčím řízení,
n) u vyměnitelného dluhopisu způsob oznámení dne,
od kterého lze právo na výměnu za jiný dluhopis
nebo jiné dluhopisy anebo akcii či akcie uplatnit,
a místo a lhůtu pro uplatnění tohoto práva; pokud
jsou vyměnitelné dluhopisy vydávány jako zaknihované dluhopisy, den, který je rozhodný pro
určení osoby oprávněné vykonat práva z těchto
dluhopisů,
o) u prioritního dluhopisu způsob oznámení dne, od
kterého lze právo na přednostní úpis akcií uplatnit,
a místo a lhůtu pro uplatnění tohoto práva; pokud
jsou prioritní dluhopisy vydávány jako zaknihované dluhopisy, den, který je rozhodný pro určení
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osoby oprávněné vykonat práva z těchto dluhopisů,

program a doplněk dluhopisového programu pro danou emisi.

p) u podřízeného dluhopisu ujednání, že pohledávka
odpovídající právům s tímto dluhopisem spojeným
bude uspokojena až po uspokojení všech ostatních
pohledávek, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo srovnatelnou podmínkou podřízenosti v případě

(3) Doplněk dluhopisového programu obsahuje
alespoň

1. vstupu emitenta do likvidace,
2. vydání rozhodnutí o úpadku emitenta, nebo
3. je-li emitentem zahraniční osoba, též jiného
obdobného opatření.
§ 10
Změna emisních podmínek
(1) Ke změně emisních podmínek se vyžaduje
předchozí souhlas schůze vlastníků.
(2) Souhlas schůze vlastníků se nevyžaduje
a) ke změně přímo vyvolané změnou právní úpravy,
b) ke změně, která se netýká postavení nebo zájmů
vlastníků dluhopisů, nebo
c) v případě, že žádný z vydaných dluhopisů, k nimž
se emisní podmínky vztahují, není ve vlastnictví
osoby odlišné od emitenta.
(3) Emitent bez zbytečného odkladu po změně
emisních podmínek zpřístupní investorům způsobem,
kterým byly zpřístupněny emisní podmínky, tuto
změnu emisních podmínek a úplné znění emisních
podmínek po provedené změně.
(4) Investor, který před zpřístupněním změny
emisních podmínek, ke které se vyžaduje předchozí
souhlas schůze vlastníků, souhlasil s koupí nebo s upsáním dluhopisu a k tomuto dluhopisu ještě nenabyl
vlastnické právo, je oprávněn od koupě nebo upsání
odstoupit ve lhůtě 5 pracovních dnů poté, co je zpřístupněna změna emisních podmínek, neurčí-li emitent
v emisních podmínkách lhůtu delší.

a) doplnění náležitostí emisních podmínek podle § 9,
které nejsou obsaženy v dluhopisovém programu,
b) odkaz na dluhopisový program a informaci o tom,
kde se s ním lze seznámit, a
c) specifické podmínky emise dluhopisů, ke které se
doplněk dluhopisového programu vztahuje.“.
17. § 12 až 14 se včetně nadpisů zrušují.
18. V části první se nad § 15 vkládá označení nové
hlavy III, které včetně nadpisu zní:
„HLAVA III
VYDÁNÍ DLUHOPISU A VLASTNÍ DLUHOPISY
NABYTÉ EMITENTEM“.
19. V § 15 odst. 1 se slova „je k této činnosti
oprávněna podle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, a která“ zrušují.
20. V § 15 odst. 2 se slova „emisní lhůty“ nahrazují slovy „lhůty pro upisování“.
21. V § 15 odst. 3 se slova „emisní lhůty“ nahrazují slovy „lhůty pro upisování“ a slova „průměrné
diskontní sazby“ se nahrazují slovy „váženého průměru repo sazeb“.
22. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 15a
Vlastní dluhopisy
(1) Vlastní dluhopisy nabyté emitentem před datem jejich splatnosti nezanikají, ledaže emitent rozhodne jinak.
(2) Emitent neuplatňuje výměnné nebo prioritní
právo (§ 33) spojené s vlastními dluhopisy.

Dluhopisový program

(3) Vlastní dluhopisy nabyté emitentem zanikají
datem jejich splatnosti nebo dnem určeným emitentem,
pokud datu splatnosti předchází.

(1) Společné emisní podmínky pro předem neurčený počet emisí dluhopisů se označují jako dluhopisový program.

(4) Pro účely ustanovení tohoto zákona upravujících schůzi vlastníků se k vlastním dluhopisům ve vlastnictví emitenta nepřihlíží.“.

(2) Za emisní podmínky jednotlivé emise v rámci
dluhopisového programu se považuje dluhopisový

23. V části první se za § 15a vkládá označení nové
hlavy IV, které včetně nadpisu zní:

§ 11
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„HLAVA IV
VÝNOS DLUHOPISU, VYPLACENÍ VÝNOSU
DLUHOPISU A SPLÁCENÍ DLUHOPISU“.
24. Nadpis nad označením § 16 se zrušuje.
25. Pod označení § 16 se vkládá nadpis „Výnos
dluhopisu“.
26. V § 16 úvodní části ustanovení se slova „může
být stanoven“ nahrazují slovy „se určí“.
27. V § 16 písm. d) se za slova „sazeb či“ vkládá
slovo „úrokových“, slovo „devizových“ se nahrazuje
slovem „měnových“ a za slovo „kurzů,“ se vkládá
slovo „finančních“.
28. § 17 včetně nadpisu zní:
„§ 17
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34. Nadpis § 19 zní: „Splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu“.
35. V § 19 odst. 2 se slova „přede dnem“ nahrazují
slovy „před datem“.
36. V § 19 odst. 3 se slova „stanovenou dobou“
nahrazují slovy „stanoveným datem“.
37. V § 19 odst. 5 a 6 a v § 33 odst. 2 se slovo „z“
zrušuje.
38. V § 19 odst. 6 se slova „finanční instituce, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak“ nahrazují slovy
„banky, spořitelního a úvěrního družstva, obchodníka
s cennými papíry, provozovatele poštovních služeb
nebo osoby, která má oprávnění podle práva cizího
státu, podle něhož byla založena, k výkonu obdobné
činnosti jako tyto osoby a je oprávněna podnikat na
území České republiky“.

Den rozhodný pro splacení dluhopisu
a vyplacení výnosu dluhopisu

39. V části první se za § 20 vkládá označení nové
hlavy V, které včetně nadpisu zní:

(1) Rozhodl-li emitent v emisních podmínkách, že
právo na splacení dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k jinému
dni, než je datum splatnosti dluhopisu, nesmí takto
určený den předcházet takovému datu splatnosti o více
než 30 dnů ani následovat po tomto datu.

„HLAVA V

(2) Odstavec 1 se použije obdobně pro právo na
vyplacení výnosu dluhopisu a právo na splacení jednotlivých splátek dluhopisu.“.
29. V § 18 odst. 1 se slovo „samostatným“ zrušuje.
30. V § 18 odst. 2 se slova „(§ 2 odst. 5)“ zrušují,
za slova „zaknihovaného dluhopisu“ se vkládají slova „nebo sběrného dluhopisu“ a slova „evidenci podle
zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání
na kapitálovém trhu“ se nahrazují slovy „příslušné evidenci“.
31. V § 18 odst. 3 se slova „u zaknihovaného dluhopisu rozhodný den“ nahrazují slovy „den, který je
rozhodný pro uplatnění tohoto práva“.
32. V § 18 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
33. V § 18 odst. 5 písm. b) se slovo „rozhodný“
zrušuje a na konci textu písmene b) se doplňují slova
„ , který je rozhodný pro uplatnění práva s nimi spojeného“.

SCHŮZE VLASTNÍKŮ“.
40. § 20 se včetně nadpisu zrušuje.
41. Nadpis nad označením § 21 se zrušuje.
42. Pod označení § 21 se vkládá nadpis „Základní
ustanovení“.
43. V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova
„je povinen neprodleně svolat“ nahrazují slovy „bez
zbytečného odkladu svolá“.
44. V § 21 odst. 1 písm. a) se slova „nebo změn
doplňku dluhopisového programu, s výjimkou změn
v údajích podle § 12 odst. 6“ nahrazují slovy „ , pokud
se její souhlas ke změně emisních podmínek vyžaduje“.
45. V § 21 odst. 1 písm. b) a c) se odkazy na poznámky pod čarou č. 2 a 3 zrušují.
Poznámky pod čarou č. 2 a 3 se zrušují.
46. V § 21 odst. 1 písm. d) se slova „o prodeji
podniku nebo jeho části, smlouvy o nájmu podniku
nebo jeho části4)“ nahrazují slovy „ , na jejímž základě
dochází k dispozici s podnikem nebo jeho částí,“ a slova
„pohledávek z dluhopisů“ se nahrazují slovy „dluhopisu nebo vyplacení výnosu dluhopisu“.
47. Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.
48. V § 21 odst. 1 písmeno f) zní:
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„f) návrhu o podání žádosti o vyřazení dluhopisů
z obchodování na evropském regulovaném trhu
nebo zahraničním trhu obdobnému regulovanému
trhu nebo v mnohostranném obchodním systému
provozovatele se sídlem v členském státě Evropské
unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor (dále jen „členský stát“), nebo“.

55. V § 22 odst. 3 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „a jejich zdůvodnění“.

49. V § 21 odst. 1 písm. g) se slovo „jiných“ zru-

„(4) Pokud se schůze vlastníků koná na návrh
vlastníka dluhopisu, poskytne mu emitent potřebnou
součinnost.

šuje.
50. V § 21 odstavec 4 zní:
„(4) Vydal-li emitent více než jednu emisi dluhopisů, může ke změnám zásadní povahy, s výjimkou případu podle odstavce 1 písm. a), svolat schůzi vlastníků
jako společnou schůzi vlastníků všech dosud vydaných
a nesplacených dluhopisů (dále jen „společná schůze
vlastníků“). Ustanovení § 21 až 24a se vztahují i na
společnou schůzi vlastníků.“.
51. V § 21 odstavec 6 zní:
„(6) Probíhá-li podle právního předpisu členského
státu reorganizace nebo jiné srovnatelné řešení úpadku
emitenta, emitent nemusí schůzi vlastníků svolat.“.

56. V § 22 odst. 3 písmeno e) zní:
„e) den, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků.“.
57. V § 22 odstavce 4 a 5 znějí:

(5) Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání schůze vlastníků, lze na této
schůzi rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech
vlastníků dluhopisů.“.
58. V § 22 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Odpadne-li důvod pro svolání schůze vlastníků, odvolá ji svolavatel stejným způsobem, jakým
byla svolána.“.
59. Pod označení § 23 se vkládá nadpis, který zní:
„Průběh schůze vlastníků“.

52. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně
nadpisu zní:

60. V § 23 odst. 1 větě druhé se slova „k rozhodnému dni“ nahrazují slovy „ke dni, který je rozhodný
pro účast na schůzi vlastníků,“.

„§ 21a

61. V § 23 odst. 1 větě třetí se slova „v rámci dluhopisového programu“ zrušují.

Den rozhodný pro účast na schůzi vlastníků
(1) Emitent určí pro vlastníky dluhopisů a pro
vlastníky podílů na sběrném dluhopisu den, který je
rozhodný pro jejich účast na schůzi vlastníků. Tento
den nemůže předcházet dni jejího konání o více než
30 dnů.
(2) Jsou-li dluhopisy přijaty k obchodování na
evropském regulovaném trhu, na zahraničním trhu obdobnému regulovanému trhu nebo v mnohostranném
obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě, je dnem, který je rozhodný pro účast na
schůzi vlastníků, vždy sedmý den předcházející konání
schůze vlastníků.“.
53. V § 22 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova
„je povinen uveřejnit oznámení o“ nahrazují slovy
„oznámí“, slova „ , jinak alespoň ve 2 celostátně šířených denících“ se zrušují a slova „musí obsahovat“ se
nahrazují slovem „obsahuje“.
54. V § 22 odst. 3 písm. b) se slova „dluhopisového programu“ nahrazují slovy „společné schůze
vlastníků“.

62. V § 23 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
63. V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Není-li schůze vlastníků, která má rozhodovat o změně emisních podmínek, schopna se usnášet,
svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní
schůzi vlastníků tak, aby se konala do 6 týdnů ode
dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků.
Konání náhradní schůze vlastníků s nezměněným programem jednání se oznámí vlastníkům dluhopisů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků. Náhradní schůze vlastníků je
schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené
v odstavci 1.“.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3
až 7.
64. V § 23 odst. 3 větě druhé se slova „k rozhodnému dni“ nahrazují slovy „ke dni, který je rozhodný
pro účast na schůzi vlastníků“ a číslo „3“ se nahrazuje
číslem „4“.
65. V § 23 odst. 5 větě třetí se slovo „uveřejnění“
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nahrazuje slovem „zpřístupnění“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „7“.
66. V § 24 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Společný zástupce oznámí před svým ustanovením do funkce vlastníkům dluhopisů skutečnosti,
které by pro ně mohly mít význam pro posouzení,
zda je tu střet jejich zájmů se zájmem společného zástupce, anebo takový střet hrozí. Před ustanovením
společného zástupce do funkce schůze vlastníků v rozhodnutí rovněž určí, jak se postupuje, dojde-li ke střetu
zájmu společného zástupce se zájmy vlastníků dluhopisů, anebo bude-li hrozit takový střet, po ustanovení
společného zástupce do funkce.“.
67. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 24a
Účast na schůzi vlastníků s využitím prostředků
komunikace na dálku
(1) Emisní podmínky mohou určit, za jakých
podmínek se oprávněné osoby mohou účastnit schůze
vlastníků s využitím elektronických prostředků, umožňujících například přímý dálkový přenos schůze vlastníků obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou
komunikaci mezi schůzí vlastníků a oprávněnou osobou.
(2) Organizační a technické podmínky musí
umožňovat ověření totožnosti osoby oprávněné k účasti
na schůzi vlastníků a určení podílů na celkové jmenovité hodnotě nesplacené části emise dluhopisů; jinak se
k hlasům projeveným takovým postupem ani k účasti
takto hlasujících vlastníků dluhopisů nepřihlíží.
(3) Vlastník dluhopisu, který využije práva podle
odstavce 1, se považuje za přítomného na schůzi vlastníků.“.
68. V části druhé se za označení části druhé vkládá
označení nové hlavy I, které včetně nadpisu zní:
„HLAVA I
STÁTNÍ DLUHOPISY A DLUHOPISY
VYDÁVANÉ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU“.
69. Nadpis nad označením § 25 se zrušuje.

podle práva cizího státu, jsou státními dluhopisy. Česká
republika může státní dluhopisy vydávat v České republice i v zahraničí.“.
71. V § 25 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 3
až 7.
72. V § 25 odst. 5 se slova „České národní banky
vydávané podle zvláštního právního předpisu4a)“ nahrazují slovy „vydávané Českou národní bankou se
splatností do 6 měsíců včetně“.
73. Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje.
74. V § 25 odstavec 7 zní:
„(7) Ustanovení § 3, § 7 odst. 3, § 9 odst. 1
písm. j) až l), § 10 a § 21 až 24a se nevztahují na státní
dluhopisy a dluhopisy vydávané Českou národní bankou.“.
75. V § 26 odst. 1 větě třetí se za slovo „zahraničí“
vkládají slova „nebo podle práva cizího státu“ a ve větě
čtvrté se slovo „k)“ nahrazuje slovem „i)“ a číslo „7“ se
nahrazuje číslem „9“.
76. V § 26 odst. 2 větě první se za slova „banky a“
vkládají slova „jsou uveřejňovány“ a ve větě třetí se za
slovo „zveřejňují“ vkládají slova „nebo uveřejňují“,
slovo „k)“ se nahrazuje slovem „i)“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „9“.
77. V § 26 odst. 3 větě druhé se slova „České
národní banky“ nahrazují slovy „vydávaných Českou
národní bankou“.
78. V § 26 odstavec 4 zní:
„(4) Státní dluhopisy vydávané podle českého
práva se dávají do prodeje prostřednictvím České národní banky. Státní dluhopisy, jejichž převoditelnost je
omezena nebo vyloučena, a státní dluhopisy vydávané
podle práva cizího státu se dávají do prodeje prostřednictvím České národní banky, ministerstva, právnické
osoby zřízené ministerstvem podle zvláštního zákona
v souvislosti s řízením státního dluhu nebo na základě
dohody s ministerstvem prostřednictvím osoby, která
je k výkonu takové činnosti oprávněna.“.
79. V části druhé se za § 26 vkládá označení nové
hlavy II, které včetně nadpisu zní:

70. V § 25 odstavec 1 zní:
„(1) Dluhopisy vydávané Českou republikou,
jakož i obdobné cenné papíry představující právo na
splacení dlužné částky, které Česká republika vydává

Částka 61

„HLAVA II
KOMUNÁLNÍ DLUHOPISY“.
80. § 27 zní:
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„§ 27
(1) Komunální dluhopis je dluhopis vydaný
územním samosprávným celkem. Jeho název obsahuje
slovo „komunální“; jiný cenný papír nesmí ve svém
názvu toto slovo obsahovat.
(2) Územní samosprávný celek musí mít k vydání
komunálních dluhopisů předchozí souhlas ministerstva.
(3) Ministerstvo udělí souhlas podle odstavce 2
územnímu samosprávnému celku, jestliže
a) ekonomická situace územního samosprávného
celku umožňuje splnit závazky vyplývající z komunálních dluhopisů a tyto závazky nemají a nebudou mít výrazně negativní dopad na jeho hospodaření a rozvoj,
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dávané územním samosprávným celkem podle práva
cizího státu.“.
81. V části druhé se za § 27 vkládá označení nové
hlavy III, které včetně nadpisu zní:
„HLAVA III
HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY“.
82. Nadpis nad označením § 28 se zrušuje.
83. V § 28 odst. 1 větě první se za slovo „dluhopisy“ vkládají slova „ , jakož i obdobné cenné papíry
představující právo na splacení dlužné částky vydávané
podle práva cizího státu“.
84. V § 28 odst. 1 větě druhé se slovo „dluhopisu“
nahrazuje slovy „cenného papíru“.

b) územní samosprávný celek hodlá získat peněžní
prostředky vydáním komunálních dluhopisů pouze za účelem použití takto získaných peněžních
prostředků na

85. V § 28 odst. 4 se slova „České republiky, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího
Evropský hospodářský prostor“ nahrazují slovy „členského státu“.

1. investice do dlouhodobého hmotného majetku
sloužícího k výkonu působnosti územního
samosprávného celku,

86. V § 30 odst. 1 větě druhé se za slovo „nesmí“
vkládají slova „ve svém souhrnu“.

2. odstranění škod způsobených živelní nebo jinou pohromou, nebo
3. financování projektu spolufinancovaného z prostředků Evropské unie a
c) lhůta splatnosti komunálních dluhopisů, které
územní samosprávný celek hodlá vydat, není delší
než 15 let od data emise.
(4) K žádosti o souhlas podle odstavce 2 žadatel
přiloží doklady osvědčující splnění podmínek stanovených v odstavci 3. Vzor žádosti a obsah jejích příloh,
včetně příloh prokazujících účel použití peněžních prostředků v souladu s odstavcem 3 písm. b) body 1 až 3,
stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Územní samosprávný celek vede peněžní prostředky získané vydáním komunálních dluhopisů na
samostatném bankovním účtu nebo o nich účtuje odděleně tak, aby byl kdykoliv schopen doložit účel jejich
použití.
(6) Ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) se na emisi
komunálních dluhopisů nepoužije.
(7) Odstavce 2 až 5 se použijí i na komunální dluhopisy vydávané v zahraničí nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky vy-

87. V § 30 odst. 2 se slova „zvláštního právního
předpisu,5)“ nahrazují slovy „zákona upravujícího stavební spoření,“ a slova „zvláštního právního předpisu“
se nahrazují slovy „zákona o podpoře výstavby družstevních bytů“.
88. Poznámky pod čarou č. 5 a 6 se včetně odkazů
na poznámky pod čarou zrušují.
89. V § 30 odst. 4 se za slovo „spoření“ vkládají
slova „podle zákona upravujícího stavební spoření“.
90. V § 31 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b)
až e).
91. V § 31 odst. 1 písm. b) se slova „Evropské
unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský
prostor“ zrušují.
92. V § 31 odst. 1 písm. c) se slova „cennými papíry“ nahrazují slovem „dluhopisy“ a slova „podle
zvláštního právního předpisu“ se zrušují.
93. V § 31 odst. 1 písm. d) se slova „státními dluhopisy nebo“ a slova „Evropské unie nebo jinými státy
tvořícími Evropský hospodářský prostor“ zrušují.
94. V části druhé se za § 32 vkládá označení nové
hlavy IV, které včetně nadpisu zní:
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„HLAVA IV
VYMĚNITELNÉ A PRIORITNÍ DLUHOPISY“.
95. Nadpis pod označením § 33 se zrušuje.
96. Poznámka pod čarou č. 7 se včetně odkazů na
poznámku pod čarou zrušuje.
97. V § 33 odst. 2 se slova „evidenci zaknihovaných dluhopisů a ve všech materiálech používaných
k propagaci“ nahrazují slovy „příslušné evidenci a ve
všech propagačních sděleních týkajících se“.
98. V § 33 odst. 3 se slovo „výplata“ nahrazuje
slovem „vyplacení“.
99. V části druhé se za § 33 vkládá označení nové
hlavy V, které včetně nadpisu zní:
„HLAVA V

Částka 61

109. V § 35 se na konci odstavce 2 doplňují věty
„V případě zvýšení nebo snížení objemu emise se u opatrovatele podle § 36 odst. 1 na sběrném dluhopisu uvedou informace o rozhodné události, o změně celkové
výše emise a případně doplňující informace o emisi.
Tyto změny se provedou i v příslušné evidenci.“.
110. V § 36 odst. 1 se slovo „samostatné“ nahrazuje slovem „příslušné“ a slova „podle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém
trhu“ se zrušují.
111. V § 36 odstavec 2 zní:
„(2) Osoba podle odstavce 1 vede evidenci vlastníků podílů na sběrném dluhopisu.“.
112. V § 36 odst. 5 se slova „jednotlivých dluhopisů“ nahrazují slovy „podílu na sběrném dluhopisu“.
113. Část třetí včetně nadpisu zní:

PODŘÍZENÉ DLUHOPISY“.
100. Nadpis pod označením § 34 se zrušuje.

„ČÁST TŘETÍ

101. V § 34 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „Podřízené dluhopisy jsou dluhopisy“ nahrazují
slovy „Podřízený dluhopis je dluhopis“.

STÁTNÍ DOZOR V SOUVISLOSTI
S VYDÁVÁNÍM KOMUNÁLNÍCH DLUHOPISŮ

102. V § 34 odst. 1 závěrečné části ustanovení se
slova „budou uspokojeny pohledávky s nimi spojené“
nahrazují slovy „bude pohledávka odpovídající právům
s tímto dluhopisem spojeným uspokojena“.

§ 37

103. V § 34 odst. 2 se slova „evidenci zaknihovaných dluhopisů a ve všech materiálech používaných
k propagaci takového“ nahrazují slovy „příslušné evidenci a dále ve všech propagačních sděleních týkajících
se podřízeného“.
104. V § 34 se odstavec 4 zrušuje.
105. V části druhé se za § 34 vkládá označení nové
hlavy VI, které včetně nadpisu zní:
„HLAVA VI
SBĚRNÝ DLUHOPIS“.
106. Nadpis nad označením § 35 se zrušuje.
107. V § 35 odst. 1 se slovo „emisní“ zrušuje a za
slovo „lhůty“ se vkládají slova „pro upisování, a případně dodatečné lhůty pro upisování,“.
108. V § 35 odst. 2 se číslo „11“ nahrazuje číslem „7“.

Státní dozor nad dodržováním podmínek, za nichž
byl územnímu samosprávnému celku udělen souhlas
podle § 27 odst. 2, vykonává ministerstvo.
§ 38
Správní delikty
(1) Územní samosprávný celek se dopustí správního deliktu tím, že
a) použije peněžní prostředky získané vydáním dluhopisu nebo obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky podle
práva cizího státu v rozporu s § 27 odst. 3
písm. b), jde-li o dluhopis, nebo v rozporu s § 27
odst. 3 písm. b) a § 27 odst. 7, jde-li o obdobný
cenný papír,
b) vydá dluhopis nebo obdobný cenný papír představující právo na splacení dlužné částky podle
práva cizího státu v rozporu s
1. § 27 odst. 3 písm. c), jde-li o dluhopis, nebo
v rozporu s § 27 odst. 3 písm. c) a § 27 odst. 7,
jde-li o obdobný cenný papír, se lhůtou splatnosti delší než 15 let, nebo
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2. § 27 odst. 2, jde-li o dluhopis, nebo v rozporu
s § 27 odst. 2 a 7, jde-li o obdobný cenný papír,
bez souhlasu ministerstva, nebo
c) v rozporu s § 27 odst. 5 nevede peněžní prostředky získané z upsání dluhopisu nebo v rozporu
s § 27 odst. 5 a 7 obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky podle
práva cizího státu na samostatném bankovním
účtu, nebo o nich neúčtuje odděleně tak, aby byl
schopen doložit účel jejich použití.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč.
§ 39
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Územní samosprávný celek za správní delikt
neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí,
které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.
(2) Při určení výměry pokuty územnímu samosprávnému celku se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost územního samosprávného celku
za správní delikt zaniká, jestliže ministerstvo o něm
nezahájilo řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvědělo, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl
spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává ministerstvo.“.
114. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.
115. Pod označení § 42 se vkládá nadpis „Promlčení“.
116. § 43 se včetně nadpisu zrušuje.
117. § 44 včetně nadpisu zní:
„§ 44
Uveřejňování, oznamování
a zpřístupňování informací
Pokud tento zákon vyžaduje uveřejňování, oznamování nebo zpřístupňování informací na území České
republiky, pak se tyto informace uveřejňují, oznamují
nebo zpřístupňují v českém jazyce nebo v jiném jazyce,
je-li to v zájmu investorů a použití tohoto jazyka je
upraveno v emisních podmínkách.“.
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118. V § 45 odstavec 1 zní:
„(1) Ministerstvo vydá vyhlášku podle § 27
odst. 4.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Právní vztahy z dluhopisů vydaných do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i emisních podmínek dluhopisů schválených do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních právních
předpisů.
2. Pro stanovení dne, který je rozhodný pro účast
na schůzi vlastníků dluhopisů, jakož i vlastníků podílů
na sběrném dluhopisu (dále jen „schůze vlastníků“), lze
u dluhopisů vydaných do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona postupovat podle dosavadních právních předpisů.
3. Jestliže emisní podmínky dluhopisů vztahující
se k dluhopisům vydaným do dne nabytí účinnosti tohoto zákona neobsahují způsob oznamování konání
schůze vlastníků, je svolavatel povinen uveřejnit oznámení o jejím konání alespoň ve 2 celostátně šířených
denících, a to ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem
jejího konání.
4. Řízení
a) pro porušení povinnosti stanovené zákonem
č. 190/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona,
b) pro porušení podmínky stanovené v rozhodnutí
vydaném podle zákona č. 190/2004 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
nebo
c) o žádosti o schválení emisních podmínek dluhopisů,
která Česká národní banka zahájila a která nebyla pravomocně skončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se zastavují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; body 5 a 6 tím nejsou dotčeny.
5. Řízení vedená Českou národní bankou s územním samosprávným celkem pro porušení povinnosti
stanovené v § 27 zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném do dne účinnosti tohoto zákona, dokončí Česká
národní banka podle dosavadních právních předpisů.
Pokud je v takovém řízení uložena pokuta, při jejím
vybírání a vymáhání se postupuje podle dosavadních
právních předpisů.
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6. Bylo-li do dne nabytí účinnosti tohoto zákona
vydáno rozhodnutí České národní banky, kterým se
ukládá územnímu samosprávnému celku pokuta za porušení povinnosti stanovené v § 27 zákona č. 190/2004
Sb., ve znění účinném do dne účinnosti tohoto zákona,
a byl-li proti tomuto rozhodnutí podán rozklad, rozhodne o něm bankovní rada České národní banky podle dosavadních právních předpisů. Pokud bankovní
rada České národní banky takové rozhodnutí zruší
a věc vrátí k novému projednání, je k tomuto novému
projednání příslušná Česká národní banka, která řízení
dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Částka 61

3. § 83a se zrušuje.
4. Za § 87 se vkládá nový § 87a, který zní:
„§ 87a
Ustanovení tohoto zákona upravující řídící a kontrolní systém obchodníka s cennými papíry se na provozovatele vypořádacího systému použijí přiměřeně.“.
5. V § 92 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova
„v České republice“ nahrazují slovy „podle českého
práva“.

7. Pokuta uložená do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona za jednání, které již není správním deliktem
podle zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevybere.

6. V § 93 odst. 2 písm. c) a v § 93 odst. 3
písm. c) se slova „§ 93 odst. 1“ nahrazují slovy „odstavci 1“.

8. Lhůty, které počaly běžet podle dosavadních
právních předpisů do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejsou tímto zákonem dotčeny.

7. V § 104 odst. 5 se za slova „účastníci centrálního depozitáře“ vkládají slova „ , emitenti zaknihovaných investičních nástrojů vedených v centrální evidenci a vlastníci nebo jiné osoby oprávněné ve vztahu
k investičním nástrojům evidovaným podle § 202a“.

ČÁST DRUHÁ

8. V § 145 odst. 8 písm. e) se slova „skutečností,
na jejichž“ nahrazují slovy „ve skutečnosti, na jejímž“.

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

9. Za § 195 se vkládá nový § 195a, který zní:

Čl. III
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/
/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb.,
zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona
č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/
/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008
Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010
Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb.,
zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb. a zákona
č. 188/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 35b písm. c) se slova „všechny osoby“ nahrazují slovy „se písemně dohodli se všemi osobami“
a slova „v něm výslovně umožnily“ nahrazují slovem
„na“.
2. V § 36a odst. 3 se za větu první vkládá věta
„Konečné podmínky obsahují pouze údaje, které se
vztahují k dokladu o cenném papíru, a nenahrazují dodatek prospektu.“.

„§ 195a
Ustanovení § 119c odst. 1 písm. b), § 120c odst. 2
a § 127c odst. 4 se vztahují také na emitenta investičního cenného papíru, jehož jmenovitá hodnota odpovídá
k datu emise částce alespoň 50 000 EUR, pokud se
jedná o cenné papíry, které byly přijaty k obchodování
na evropském regulovaném trhu nejpozději 31. prosince 2010. Pokud se jedná o cenné papíry, které byly
přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu
po 31. prosinci 2010, avšak nejpozději 14. července
2011, vztahují se na jejich emitenta tato ustanovení
pouze do 30. června 2012.“.
10. V úvodní části § 202a se slovo „zajistí“ nahrazuje slovem „zabezpečí“.
11. V § 202a písmeno b) zní:
„b) vydání výpisu z evidence investičních nástrojů na
žádost majitele účtu,“.
12. V § 202a se doplňuje písmeno c), které zní:
„c) zápis změny na majetkovém účtu, jde-li o převod
či přechod investičních nástrojů na majetkový účet
vedený účastníkem centrálního depozitáře.“.
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ČÁST ČTVRTÁ

13. V § 202a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

Změna zákona o mezinárodním právu
soukromém a procesním

„(2) Centrální depozitář dále ve vztahu k účtům
uvedeným v odstavci 1 zabezpečí tyto služby:
a) zápis změny do evidence emise na základě požadavku emitenta,
b) zápis vzniku nebo zániku zástavního práva, které
se zřizuje jinak než pouze na základě smlouvy,
c) zápis vzniku nebo zániku pozastavení výkonu
práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem,
kdy příkaz k pozastavení dává osoba podle § 97
odst. 1 písm. a) až d).
(3) Služby podle odstavců 1 a 2 zabezpečí centrální depozitář za úplatu a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými provozním řádem. Centrální depozitář má k zajištění svých splatných pohledávek
vzniklých v souvislosti se zabezpečením těchto služeb
zástavní právo k investičním nástrojům evidovaným na
předmětném majetkovém účtu.“.
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Čl. V
V § 11b zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním
právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 139/
/2011 Sb., odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Zástavní právo k cennému papíru se řídí právem platným v místě obvyklého pobytu nebo sídla zástavního věřitele v rozhodné době, nezvolí-li strany
právo jiné; zpětný a další odkaz jsou vyloučeny. Jde-li o cenný papír, který je nutno předložit za účelem
vydání věci a nakládání s ní, použije se práva platného
v místě, v němž je cenný papír v rozhodné době.
(3) Bez ohledu na odstavce 1 a 2 nakládání se zaknihovaným nebo imobilizovaným cenným papírem
nebo jiným cenným papírem zapsaným v evidenci,
nebo nakládání s právem zapsaným v evidenci, které
se chová jako zaknihovaný cenný papír, se řídí právem
státu, v němž je vedena evidence, ve které se provádí
zápis; zpětný a další odkaz jsou vyloučeny. Volba práva
je přípustná, jen jde-li o právo státu, v němž má osoba
vedoucí evidenci k okamžiku volby práva sídlo nebo
pobočku, a vedení evidence patří mezi obvyklé činnosti
této osoby.“.

Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV

ČÁST PÁTÁ

V bodě 9 položky 66 části IV přílohy k zákonu
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 188/2011 Sb., písmena a) a b) znějí:

ÚČINNOST

„a) o schválení prospektu cenného papíru Kč 10 000
b) o schválení dodatku prospektu
cenného papíru

Kč 5 000.“.

Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou části druhé a čtvrté, které nabývají
účinnosti dnem 1. července 2012.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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173
ZÁKON
ze dne 26. dubna 2012,
kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky
do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

vinna předložit vládě České republiky do 31. července
2013, včetně doporučení, zda nemovité věci do seznamu podle odstavce 1 písm. f) zařadit či nikoliv.

Čl. I
Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí
z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění
zákona č. 485/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona
č. 114/2000 Sb., zákona č. 277/2002 Sb. a zákona č. 320/
/2002 Sb., se mění takto:
1. Za § 2b se vkládají nové § 2c a 2d, které včetně
poznámek pod čarou č. 3b a 3c znějí:
„§ 2c
(1) Dnem 1. ledna 2014 přecházejí za splnění níže
uvedených podmínek do vlastnictví obcí nemovité věci,
které
a) obce vlastnily ke dni 31. prosince 1949,
b) byly ke dni 24. května 1991 ve vlastnictví České
a Slovenské Federativní Republiky,
c) jsou ve vlastnictví České republiky ke dni podání
žádosti obce podle odstavce 4,
d) se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nenachází na území vojenských újezdů3b),
e) se nenachází alespoň zčásti v pásmu do 50 metrů
od státních hranic České republiky a
f) jejichž seznam schválila svým usnesením vláda
České republiky.
(2) Současně s nemovitými věcmi podle odstavce 1 přechází do vlastnictví obcí i jejich příslušenství.
(3) Ustanovení § 2 odst. 3 až 5 se použije pro nemovité věci uvedené v odstavci 1 obdobně.
(4) Žádost o zařazení nemovité věci do seznamu
podle odstavce 1 písm. f) uplatní příslušná obec u příslušné organizační složky státu nebo státní organizace
nejpozději do 31. března 2013. K žádostem uplatněným
po uplynutí této lhůty nebude přihlédnuto. Všechny
přijaté žádosti je příslušná organizační složka státu po-

(5) Žádost obce musí obsahovat identifikaci dotčené nemovité věci podle stavu katastru nemovitostí
ke dni podání žádosti a doložení vlastnictví obce ke
dni 31. prosince 1949, případně právního nástupnictví
obce. Žádost nesplňující tyto požadavky bude obci
vrácena s uvedením důvodů, pro které je žádost považována za vadnou.
(6) Je-li to potřeba ke zpracování žádosti, poskytne příslušný katastrální úřad příslušné obci, organizační složce státu nebo státní organizaci bezplatně
příslušné údaje z katastru nemovitostí a v případě potřeby vyhotoví identifikaci parcel nebo jiný dokument,
z něhož bude vyplývat, do které z dnešních parcel nemovitá věc, která je předmětem žádosti, nebo její část
zasahuje.
(7) Podání žádosti nezakládá právo obce na zařazení nemovité věci do seznamu podle odstavce 1
písm. f). Vláda do seznamu nezařadí zejména nemovité
věci, které stát i nadále nezbytně potřebuje k plnění
svých funkcí nebo v souvislosti s plněním svých funkcí
nebo k plnění svých závazků vyplývajících z mezinárodního práva.
(8) Usnesení podle odstavce 1 písm. f) přijme
vláda na základě návrhů příslušných organizačních
složek státu nebo státních organizací nejpozději do
30. září 2013.
(9) Pokud je to nezbytné k plnění funkcí organizační složky státu nebo státní organizace, pak se k nemovité věci, k níž přechází vlastnictví na obec podle
odstavce 1, bezúplatně zřídí v nezbytně nutném rozsahu právo odpovídající věcnému břemeni. Právo odpovídající věcnému břemeni se zřídí smluvně k žádosti
organizační složky státu nebo státní organizace. Žádost
musí být uplatněna nejpozději do jednoho roku od přechodu vlastnického práva na obec.
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§ 2d
(1) Příslušná organizační složka státu nebo státní
organizace zajistí pro pozemky, které budou zařazeny
do seznamu podle § 2c odst. 1 písm. f), vytyčení a zaměření pozemků a vypracování geometrických plánů.
(2) Nedílnou součástí seznamu podle § 2c odst. 1
písm. f) bude v případě pozemku, který je třeba zobrazit do katastrální mapy, odkaz na příslušný geometrický plán3c).
3b

) § 30 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České
republiky, ve znění pozdějších předpisů.

3c

) § 19 zákona č. 344/1992 Sb.“.

později do 31. března 2013 uplatnit návrh vůči katastrálnímu úřadu, nebo podat žalobu na určení vlastnického práva u soudu. Nesplní-li obec tuto svou povinnost, považuje se den 1. dubna 2013 za den přechodu
vlastnického práva na stát.
(2) Vlastnické právo obcí, nabyté podle § 2c, se do
katastru nemovitostí zapíše záznamem10) na základě
souhlasného prohlášení příslušné organizační složky
státu nebo státní organizace a příslušné obce. Nedílnou
součástí souhlasného prohlášení bude odkaz na příslušné usnesení vlády a pro pozemky, které je třeba zobrazit do katastrální mapy, příslušný geometrický plán.
10

2. § 7 se zrušuje.
3. § 8 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

Strana 2587

) § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných
věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II

„§ 8
(1) Pokud vlastnické právo, které na obec přešlo
podle § 1, 2, 2a nebo § 2b tohoto zákona, není dosud
zapsáno v katastru nemovitostí, je obec povinna nej-

Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti třicátým kalendářním dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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174
ZÁKON
ze dne 2. května 2012,
kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb.,
zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona
č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/
/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003
Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 348/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona
č. 30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 329/
/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může
poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit
vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za
více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
(3) Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba hlášena k pobytu, nebo obci, na jejímž
území se nachází stavba určená k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům.
(4) Sazbu poplatku tvoří
a) částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1
a kalendářní rok a

1. § 10b zní:
„§ 10b
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než
90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší
3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle
zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně.

b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu až
750 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví
rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu na osobu.
(5) V případě změny místa pobytu fyzické osoby,
změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního
roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá
počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.“.
2. Za § 11 se vkládá § 12, který zní:
„§ 12
(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém
případě stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zá-
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konný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu
z nich.“.
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předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.
Čl. III

Čl. II

Účinnost

Přechodné ustanovení
Poplatkové povinnosti za kalendářní rok 2012 a za

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2012.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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