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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 90

Rozeslána dne 18. srpna 2017

Cena Kč 155,–

O B S A H:
256. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění
pozdějších předpisů
257. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/
/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů
258. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb.,
o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
259. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
260. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
261. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony
262. Z á k o n o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské
soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)
263. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
264. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/
/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
265. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh,
a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
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256
ZÁKON
ze dne 20. července 2017,
kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 23 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve
znění zákona č. 32/2008 Sb., odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 55 zní:
„(3) Na zpracování a přenos utajované informace zpracovávané v elektronickém systému spisové
služby, který je součástí informačního systému nakládajícího s utajovanými informacemi a splňuje požadavky stanovené národním standardem pro elektronické systémy spisové služby, s výjimkou těch
požadavků, jejichž užití vylučuje splnění podmínek
certifikace informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi nebo jejichž užití vylučuje

zvláštní povaha působnosti původce55), se použijí
odstavec 1, § 21 odst. 1 až 4, § 21 odst. 5, s výjimkou
části věty první za středníkem, § 21 odst. 6, pokud
jde o překlad, § 21 odst. 8 až 10 a § 22 obdobně.
V ostatních případech se ustanovení této hlavy na
zpracování a přenos utajovaných informací v informačních systémech a kryptografických prostředcích
nepoužijí.

55

) § 63 odst. 3 a 4 zákona č. 499/2004 Sb.“.

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

v z. Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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257
ZÁKON
ze dne 20. července 2017,
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna obecního zřízení
Čl. I
V § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona
č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/
/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/
/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/
/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/
/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/
/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/
/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/
/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/
/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/
/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/
/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 458/
/2011 Sb., zákona č. 72/2012 Sb., zákona č. 142/
/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 257/
/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/
/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 106/
/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb. a zákona č. 183/
/2017 Sb., se za větu druhou vkládá věta „Porušením
povinností stanovených ve větě první a druhé není
takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný
důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn.“.
ČÁST DRUHÁ
Změna krajského zřízení
Čl. II
V § 17 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

(krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003
Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,
zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 118/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona
č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb. a zákona
č. 183/2017 Sb., se za větu druhou vkládá věta „Porušením povinností stanovených ve větě první
a druhé není takové nakládání s majetkem kraje,
které sleduje jiný důležitý zájem kraje, který je řádně
odůvodněn.“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. III
V § 35 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona
č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona
č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona
č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
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č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona
č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona
č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona
č. 298/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona
č. 99/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se za větu
první vkládá věta „Porušením povinností stanove-

Částka 90

ných ve větě první není takové nakládání s majetkem
hlavního města Prahy, které sleduje jiný důležitý zájem hlavního města Prahy, který je řádně odůvodněn.“.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni jeho vyhlášení.

v z. Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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ZÁKON
ze dne 20. července 2017,
kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii,
ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České
republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o advokacii
Čl. I
Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona
č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 284/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona
č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona
č. 312/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona
č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 214/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona
č. 202/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění
takto:
1. V § 2a se text „§ 18 odst. 2“ nahrazuje textem
„§ 18 až 18c“.
2. V § 5 odstavec 2 zní:
„(2) Do doby právní praxe advokátního koncipienta podle odstavce 1 písm. c) se započítává pouze
doba, po kterou se advokátní koncipient řádně připravuje na výkon advokacie pod dohledem školitele
(§ 38); dovolená čerpaná v době trvání této praxe se
považuje za výkon právní praxe nejvýše v délce čtyř
týdnů v každém kalendářním roce. Nevykonává-li
advokátní koncipient právní praxi z důvodu překážek v práci na jeho straně nebo z důvodu omluvené
nepřítomnosti v práci, započítávají se mu tyto doby

do doby právní praxe nejvýše v rozsahu 70 pracovních dnů v každém roce jejího trvání.“.
3. V § 6 odst. 2 se za slova „právních předpisů“
vkládají slova „ , činnost zaměstnance Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, který
jedná v řízeních před soudy, rozhodci nebo stálými
rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
ve věcech uvedených v § 16 odst. 2 zákona č. 201/
/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových“.
4. V § 7 odst. 1 písm. a) se za slova „kdo prokáže, že“ vkládají slova „ke dni podání přihlášky“.
5. V § 7 odst. 1 písm. b) se za slova „který prokáže, že“ vkládají slova „ke dni podání přihlášky“.
6. V § 7 odst. 1 písm. c) se za slova „kdo prokáže, že“ vkládají slova „ke dni podání přihlášky“.
7. V § 7 se na začátek odstavce 2 vkládá věta
„Uchazeč vykoná zkoušku v termínu stanoveném
Komorou.“.
8. V § 7 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.
9. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) kdo porušil povinnost být pojištěn podle § 24a
odst. 1 ve výši minimálního limitu pojistného
plnění z pojištění advokátů.“.
10. V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) na základě písemné žádosti advokáta.“.
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11. V § 9 odst. 3 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje
slovem „nebo“.
12. V § 9b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) dnem doručení písemné žádosti advokáta, nebo
dnem uvedeným v této žádosti, nepředchází-li
dni doručení, došlo-li k pozastavení výkonu advokacie podle § 9 odst. 1 písm. c).“.
13. V § 15 odst. 8 se za slova „Advokát, který
vykonává advokacii jako společník společnosti, nemůže“ vkládají slova „ode dne vzniku účasti do dne
jejího zániku nebo do okamžiku rozhodnutí o likvidaci společnosti“.
14. V § 18 odst. 1 se za slovo „zvláštních“
vkládá slovo „právních“ a za text „odstavce 2“ se
vkládají slova „a § 18a až 18c“.

Částka 90

(2) Právní porada se poskytne jednomu žadateli
v minimální délce 30 minut, nejvýše do vyčerpání 120 minut délky právní porady za každý kalendářní rok; do celkového ročního časového limitu se
započítává každých započatých 30 minut právní
porady.
(3) Žádost o určení advokáta k poskytnutí
právní porady lze podat pouze na formuláři. Žádost
kromě obecných náležitostí stanovených správním
řádem obsahuje
a) prohlášení žadatele, že jeho poměry odpovídají
podmínkám pro přiznání nároku na poskytnutí
právní porady podle odstavce 1, a
b) prohlášení žadatele, že jej ve věci, v níž je právní
porada žádána, nezastupuje jiný advokát nebo
osoba podle § 2 odst. 2 písm. a).

15. V § 18 odstavec 2 včetně poznámky pod
čarou č. 7c zní:

(4) Podrobnosti náležitostí žádosti včetně
vzoru jejího formuláře stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.

„(2) Ten, kdo nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta soudem podle zvláštních právních
předpisů7c) a ani si nemůže zajistit poskytnutí právních služeb jinak (dále jen „žadatel“), má právo, aby
mu Komora na základě jeho včasné žádosti určila
advokáta k poskytnutí

(5) Žadatel je povinen spolu s podáním žádosti
uhradit Komoře poplatek za vyřízení žádosti ve výši 100 Kč. Poplatek je příjmem Komory. Poplatek
nehradí:

a) právní porady podle § 18a nebo
b) právní služby podle § 18c.
7c

a) cizinci umístění v zařízení pro zajištění cizinců
podle zákona upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky nebo přijímacím středisku podle zákona o azylu,
b) držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P,

) Například § 30 odst. 2 občanského soudního řádu, § 35
odst. 8 soudního řádu správního, § 33 trestního řádu.“.

16. V § 18 se odstavce 3 až 6 zrušují.
17. Za § 18 se vkládají nové § 18a až 18d, které
znějí:
„§ 18a
(1) Žadatel, jehož průměrný měsíční příjem za
období 6 kalendářních měsíců předcházejících podání žádosti nepřesahuje trojnásobek životního minima
jednotlivce nebo osob s ním společně posuzovaných
podle zákona upravujícího životní a existenční minimum, a který není ve věci, v níž žádá poskytnutí
právní porady, zastoupen jiným advokátem nebo
osobou podle § 2 odst. 2 písm. a), má právo na to,
aby mu Komora určila advokáta k poskytnutí právní
porady. Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele
hodné, lze splnění podmínek kladených na průměrný měsíční příjem prominout.

c) osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi
podle zákona upravujícího pomoc v hmotné
nouzi,
d) osoby mladší 15 let,
e) osoby, které jsou poživateli příspěvku na péči
ve stupni III (těžká závislost) a IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních službách, a
f) osoby pečující o osoby, které mají přiznaný příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost)
a IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních
službách.
(6) Komora určí advokáta k poskytnutí právní
porady žadateli, který osvědčil splnění zákonných
podmínek a uhradil poplatek podle odstavce 5, bez
zbytečného odkladu. Rozhodnutí o tom se nevyhotovuje v písemné formě.
(7) Nevyhoví-li Komora žádosti, vydá o tom
rozhodnutí.
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§ 18b
(1) Na základě podnětu provozovatele zařízení
pro zajištění cizinců podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky nebo přijímacího střediska podle zákona o azylu určí Komora
advokáta k poskytnutí jednorázové právní porady
neurčenému počtu osob umístěných v takovém zařízení; § 18a odst. 3 písm. b) a § 18a odst. 6 se použijí obdobně.
(2) Podnět podle odstavce 1 lze podat pouze na
formuláři, jehož vzor stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.
§ 18c
(1) Žadatel, jehož příjmové a majetkové poměry to odůvodňují, a který není ve věci, v níž žádá
poskytnutí právní služby, zastoupen jiným advokátem nebo osobou podle § 2 odst. 2 písm. a), má
právo, aby mu Komora určila advokáta k poskytnutí
právní služby. V téže věci může být žadateli určen
Komorou advokát pouze jednou; to neplatí, odmítne-li v této věci dříve určený advokát poskytnout
právní služby z důvodů uvedených v § 19, nebo nastane-li situace uvedená v § 20 odst. 2.
(2) Žádost o určení advokáta k poskytnutí
právní služby lze podat pouze na formuláři. Žádost
kromě obecných náležitostí stanovených správním
řádem obsahuje
a) popis věci, v níž by měla být právní služba poskytována, a
b) prohlášení žadatele, že jej ve věci, v níž je právní
služba žádána, nezastupuje jiný advokát nebo
osoba podle § 2 odst. 2 písm. a).
(3) Nejde-li o poskytnutí právní služby na náklady státu podle § 23 odst. 3, je žadatel povinen
v žádosti podle odstavce 2 doložit, že se neúspěšně
pokusil zajistit si poskytnutí právní služby prostřednictvím alespoň dvou oslovených advokátů.
(4) K žádosti musí být přiloženy doklady o výši
příjmu žadatele a společně s ním posuzovaných osob
za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podání žádosti, jakož i doklady o jeho majetkových
poměrech. Podrobnosti náležitostí žádosti včetně
vzoru jejího formuláře a způsob prokazování příjmových a majetkových poměrů žadatele, jakož
i rozsah údajů, které je žadatel povinen Komoře sdělit, stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.
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(5) Komora určí advokáta k poskytnutí právní
služby žadateli, který osvědčil splnění zákonných
podmínek, bez zbytečného odkladu. Komora žádosti nevyhoví, jestliže jde o zneužití práva nebo
jde-li o zjevně bezdůvodné uplatňování nebo bránění práva.
(6) V rozhodnutí o určení advokáta Komora
vymezí věc, v níž je advokát povinen právní služby
poskytnout, jakož i rozsah těchto služeb. Komora
může v rozhodnutí o určení advokáta stanovit i další
podmínky poskytnutí právních služeb. Komorou
určený advokát je povinen právní služby žadateli
poskytnout za Komorou určených podmínek. To
neplatí, jsou-li dány důvody pro odmítnutí poskytnutí právních služeb uvedené v § 19 nebo jde-li
o zneužití práva, zjevně bezdůvodné uplatňování
nebo bránění práva, nebo nastane-li situace uvedená
v § 20 odst. 2; v těchto případech advokát o důvodech neposkytnutí právních služeb bez odkladu písemně vyrozumí žadatele a Komoru. Určení advokáta Komorou nenahrazuje plnou moc vyžadovanou
zvláštními právními předpisy k obhajobě toho, jemuž byl advokát Komorou určen, v trestním řízení
nebo k jeho zastupování v jiném řízení.
(7) Komora určení advokáta zruší, jestliže během poskytování právních služeb tímto advokátem
v příslušné věci vyjde najevo, že příjmové a majetkové poměry klienta poskytnutí právních služeb neodůvodňovaly. Komora určení advokáta zruší také
tehdy, jestliže během poskytování právních služeb
tímto advokátem v příslušné věci vyjde najevo, že
se příjmové a majetkové poměry klienta změnily
tak, že poskytnutí právních služeb již neodůvodňují;
určení advokáta Komora zruší k okamžiku změny
těchto poměrů. Nedohodne-li se advokát s klientem
jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát
povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení jeho určení k poskytování právních služeb, činit
veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl
na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu.
To neplatí, pokud klient advokátovi písemně sdělí,
že na splnění této povinnosti netrvá.
(8) Ode dne, ke kterému bylo zrušeno určení
advokáta Komorou, má advokát nárok na úhradu
odměny za poskytnutí právní služby po klientovi
podle právního předpisu upravujícího mimosmluvní
odměnu.
(9) Změní-li se v průběhu poskytování práv-
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ních služeb příjmové a majetkové poměry žadatele,
je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu
oznámit Komoře.
§ 18d
(1) Pro účely poskytování právních porad podle § 18a a poskytování právních služeb podle § 18c
vede Komora seznam žadatelů. Tento seznam je neveřejný. Do seznamu žadatelů se zapisují identifikační údaje žadatelů o právní pomoc, kontaktní
údaje uvedené v žádosti, údaje nezbytné k posouzení
nároku a údaje, v jakém rozsahu jim byla právní
pomoc poskytnuta. Údaje o žadatelích jsou uchovávány po dobu 3 let od ukončení poskytování právní
služby, která byla předmětem určení.
(2) Pro účely určení advokáta vede Komora seznam advokátů, kteří vyjádřili souhlas s poskytováním právních služeb podle § 18a až 18c; při určování
advokáta k takovému poskytnutí právních služeb
dbá Komora na to, aby advokáti byli určováni rovnoměrně, a to i s ohledem na charakter a složitost
věci, ve které mají být právní služby poskytnuty,
a na možné náklady, které mohou určenému advokátovi v souvislosti s poskytnutím právních služeb
vzniknout. Nelze-li určit advokáta z tohoto seznamu, určí Komora advokáta ze seznamu vedeného
Komorou podle § 4.
(3) Povinnosti advokáta při poskytování právní
služby podle § 18 až 18c stanoví stavovský předpis.“.
18. V § 21 odst. 9 písm. b) se za slova „které se
účastní“ vkládají slova „správního řízení podle § 55
nebo“.
19. V § 23 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:
„(2) Byl-li advokát určen Komorou podle § 18a
nebo 18b, hradí jeho odměnu stát. Náhrada za promeškaný čas a náhrada cestovních výdajů náleží advokátovi pouze v odůvodněných případech.
(3) Byl-li advokát určen podle § 18c k poskytnutí právní služby spočívající v zastoupení v řízení
před orgány veřejné správy a v řízení před Ústavním
soudem, hradí jeho odměnu stát podle právního
předpisu upravujícího mimosmluvní odměnu, není-li stanoveno jinak. V ostatních věcech má advokát
určený podle § 18c pouze nárok na poskytnutí náhrady podle stavovského předpisu. Ustanovení § 22
odst. 1 části věty za středníkem se nepoužije.
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(4) Hradí-li odměnu advokáta stát podle odstavce 2 nebo 3, je advokát povinen odměnu vyúčtovat a vyúčtování spolu s žádostí o úhradu Komoře
zaslat ve lhůtě jednoho měsíce od poskytnutí právní
porady podle § 18a nebo od ukončení poskytování
právních služeb podle § 18c. Komora provede ve
lhůtě jednoho měsíce kontrolu úplnosti a bezvadnosti
zaslaného vyúčtování a v případě zjištěných nesprávností vrátí vyúčtování advokátovi k opravě. Žádost
o úhradu předkládá Komora Ministerstvu spravedlnosti k proplacení.“.
20. V § 24a odstavec 2 zní:
„(2) Limit pojistného plnění z pojištění advokátů podle odstavce 1 musí být přiměřený možné
újmě. Minimální limit pojistného plnění z pojištění
advokátů podle odstavce 1 stanoví Komora stavovským předpisem.“.
21. V § 24b se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , minimálně však 50 000 000 Kč u společnosti s ručením omezeným a 10 000 000 Kč u komanditní společnosti“.
22. V § 25b se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:
„(2) Má-li předseda kontrolní rady nebo jím
pověřený člen kontrolní rady za to, že advokát při
činění prohlášení o pravosti podpisu porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo stavovským
předpisem, je oprávněn knihu zadržet; předseda
kontrolní rady bez zbytečného odkladu navrhne
představenstvu předběžné odejmutí knihy.
(3) Představenstvo bez zbytečného odkladu
rozhodne o předběžném odejmutí knihy, nasvědčují-li skutečnosti tomu, že advokát při činění prohlášení o pravosti podpisu porušil povinnosti stanovené tímto zákonem nebo stavovským předpisem.
(4) Rozhodnutí představenstva o předběžném
odejmutí knihy podle odstavce 3 zaniká
a) nebylo-li proti advokátovi, jemuž byla kniha
o prohlášeních o pravosti podpisu předběžně
odejmuta, ve lhůtě tří měsíců od právní moci
rozhodnutí o předběžném odejmutí knihy zahájeno kárné řízení v souvislosti se zadrženou
knihou o prohlášeních o pravosti podpisu,
b) dnem právní moci rozhodnutí vydaného v kárném řízení vedeném proti advokátovi v souvislosti se zadrženou knihou o prohlášeních o pravosti podpisu.“.
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23. V § 32 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
„f) odnětí knihy o prohlášeních o pravosti podpisu
na dobu od šesti měsíců do tří let, pokud se
advokát dopustil kárného provinění při činění
prohlášení o pravosti podpisu,
g) dočasný zákaz výkonu činnosti podle § 56a uložený na dobu od šesti měsíců do tří let, pokud
se advokát dopustil kárného provinění při výkonu této činnosti.“.
24. V § 32 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Od uložení kárného opatření lze upustit rovněž
v případě, uzavřel-li kárně obviněný s poškozeným
písemnou dohodu dokládající odstranění následků
porušení povinností kárně obviněným v případě, že
lze takové rozhodnutí považovat vzhledem k okolnostem případu za dostačující.“.
25. V § 32 se doplňují odstavce 7 a 8, které
znějí:
„(7) Kárné opatření odnětí knihy o prohlášeních
o pravosti podpisu a dočasný zákaz výkonu činnosti
podle § 56a lze uložit samostatně, nebo vedle jiného
kárného opatření.
(8) Pro ukládání kárného opatření se použijí
přiměřeně ustanovení trestního zákoníku upravující
úhrnný a souhrnný trest a ukládání společného trestu za pokračování v trestném činu.“.
26. V § 35 odst. 3 se za slova „odvolání zamítne
a rozhodnutí potvrdí“ vkládají slova „anebo odvolání odmítne“.
27. V § 35a odst. 3 se za slova „dočasného zákazu výkonu advokacie“ vkládají slova „nebo dočasného zákazu výkonu činnosti podle § 56a“.
28. V § 35a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Rozhodnutí o uložení kárného opatření
odnětí knihy o prohlášeních o pravosti podpisu je
vykonáno dnem, kdy uplynula doba odnětí uvedená
v rozhodnutí. Tato doba počíná běžet dnem, kdy
byla kniha zadržena.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
29. V § 35b písmeno c) zní:
„c) uplynula-li ode dne, kdy rozhodnutí o uložení
kárného opatření bylo vykonáno, doba jednoho
roku, bylo-li mu uloženo kárné opatření po-
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kuty, kárné opatření dočasného zákazu výkonu
advokacie, kárné opatření odnětí knihy o prohlášeních o pravosti podpisu nebo kárné opatření dočasného zákazu výkonu činnosti podle
§ 56a,“.
30. § 38 zní:
„§ 38
(1) Advokátní koncipient vykonává u advokáta,
usazeného evropského advokáta, společnosti nebo
zahraniční společnosti právní praxi, jejímž cílem je
získat pod vedením a dohledem školitele znalosti
a osvojit si zkušenosti potřebné k výkonu advokacie.
(2) Školitelem může být pouze advokát, který
vykonává advokacii po dobu nejméně jednoho roku;
v odůvodněných případech může představenstvo
tuto podmínku prominout. Advokát může být školitelem nejvýše pěti advokátních koncipientů současně; advokát nahlásí Komoře, vůči kterým koncipientům vykonává funkci školitele. V případě advokáta, který vykonává advokacii samostatně, je školitelem tento advokát; ve sdružení, společnosti
a zahraniční společnosti vykonává úlohu školitele
pověřený advokát; o tom je sdružení, společnost
nebo zahraniční společnost povinna informovat Komoru. Pověřeným advokátem může být rovněž
spolupracující advokát. Práva a povinnosti školitele
a advokátního koncipienta při výkonu právní praxe
stanoví stavovský předpis.
(3) Při výkonu právní praxe je koncipient povinen postupovat v souladu s tímto zákonem a stavovskými předpisy. Advokátní koncipient je povinen
absolvovat vzdělávací akce, které stanoví Komora
stavovským předpisem jako součást právní praxe;
účast na těchto vzdělávacích akcích se považuje za
výkon práce.“.
31. V § 40 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Komora může založit veřejně prospěšnou právnickou osobu.“.
32. V § 42 odst. 3 se slova „do čtyř let“ nahrazují slovy „do konce čtvrtého kalendářního roku“.
33. V § 42 odst. 4 se za slova „Sněm musí být“
vkládají slova „v těchto případech“.
34. V § 44 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:
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„g) předběžném odejmutí knihy o prohlášeních
o pravosti podpisu podle § 25b odst. 1 a 2,

uložit pokutu do 3 000 000 Kč a za přestupek podle
odstavce 1 písm. b) pokutu do 200 000 Kč.

h) předběžném pozastavení výkonu činnosti podle
§ 56a, a to na základě návrhu kontrolní rady.“.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze
spolu s pokutou uložit zákaz činnosti do 1 roku.

35. V § 45 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) o určení advokáta podle § 18a až 18c a o zrušení
určení advokáta podle § 18c odst. 7,“.
36. V § 46 odst. 2 se číslo „54“ nahrazuje číslem „70“.
37. V § 49a se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
38. V § 52b se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:
„(2) Ministerstvo spravedlnosti vykonává státní
dohled nad rozhodovací činností Komory podle
§ 18a a 18b a nad rozhodovací činností Komory
podle § 18c, byl-li advokát určen k poskytnutí
právní služby spočívající v zastoupení v řízení před
orgány veřejné správy a v řízení před Ústavním soudem.
(3) Za účelem výkonu státního dohledu podle
odstavce 2 je Komora povinna umožnit Ministerstvu
spravedlnosti přístup do seznamu žadatelů.
(4) Určí-li Komora advokáta v rozporu s podmínkami podle § 18a až 18c, je povinna nahradit
státu neoprávněně vyplacené náklady na právní pomoc.“.
39. Za část osmou se vkládá nová část devátá,
která včetně nadpisu zní:
„ČÁST DEVÁTÁ
PŘESTUPKY
§ 52d
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poskytne právní služby opakovaně a za úplatu,
ačkoli není osobou oprávněnou k jejich poskytování podle § 2 odst. 1, nebo
b) použije označení „advokát“, ačkoli nesplňuje
zákonné podmínky pro používání takového
označení.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze

(4) Přestupky podle tohoto zákona projednává
Ministerstvo spravedlnosti.“.
Dosavadní část devátá se označuje jako část desátá.
40. V § 53 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) povinnosti advokáta při poskytování právní
služby podle § 18 až 18c.“.
41. § 55a zní:
„§ 55a
(1) Ve věcech uvedených v § 18a až 18c postupuje Komora podle správního řádu, nestanoví-li
tento zákon jinak. Ustanovení § 13, § 15 odst. 4,
§ 18, 35, § 36 odst. 3, § 37 odst. 3, § 41, § 45 odst. 2,
§ 47, 49, § 51 odst. 2, § 80 až 93, § 100 až 129, § 131,
133, § 137 až 139, § 152 a 178 správního řádu se
přitom nepoužijí.
(2) Rozhodnutí o nevyhovění žádosti musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o možnosti
podat proti rozhodnutí žalobu podle soudního řádu
správního.
(3) Proti rozhodnutí Komory podle § 18a až
18c se nelze odvolat. Rozhodnutí Komory, které
bylo oznámeno, je v právní moci.
(4) Při určení advokáta podle § 18a nebo 18b
není advokát oprávněn nechat se zastoupit advokátním koncipientem.
(5) Při řízení nebo jiném postupu zastupitelského úřadu České republiky se § 18 odst. 2
a § 18a a 18c nepoužijí.
(6) Žadatelem podle § 18a nemůže být právnická osoba.“.
42. V § 56 odst. 1 se za slovo „včetně“ vkládají
slova „přijímání peněz a listin do úschovy za účelem
jejich vydání dalším osobám a“.
43. V § 56a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Pro přijímání peněz a listin do úschovy za
účelem jejich vydání dalším osobám se ustanovení
odstavců 1 až 3 použijí obdobně.“.
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Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
44. Za § 56a se vkládá nový § 56b, který zní:
„§ 56b
(1) Má-li předseda kontrolní rady nebo pověřený člen kontrolní rady za to, že advokát při správě
majetku podle § 56a porušuje povinnosti stanovené
tímto zákonem nebo stavovským předpisem, navrhne předseda kontrolní rady představenstvu předběžné pozastavení výkonu této činnosti.
(2) Představenstvo bez zbytečného odkladu
rozhodne o předběžném pozastavení výkonu této
činnosti, nasvědčují-li skutečnosti tomu, že advokát
při správě majetku podle § 56a porušil povinnosti
stanovené tímto zákonem nebo stavovským předpisem.
(3) Rozhodnutí představenstva o předběžném
pozastavení výkonu správy majetku zaniká
a) nebylo-li proti advokátovi, jemuž byl výkon
správy majetku dočasně pozastaven, ve lhůtě
tří měsíců od právní moci rozhodnutí
o předběžném pozastavení výkonu správy majetku podle § 56a zahájeno kárné řízení v souvislosti se správou majetku,
b) dnem právní moci rozhodnutí vydaného v kárném řízení vedeném proti advokátovi v souvislosti se správou majetku.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Právní poměry advokátních koncipientů zapsaných do seznamu advokátních koncipientů přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.
2. Kárná řízení zahájená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST DRUHÁ
Změna notářského řádu
Čl. III
Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb.,
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zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona
č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/
/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb.,
zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona
č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona
č. 344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb. a zákona č. 460/2016 Sb., se mění
takto:
1. V § 7 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo
1. v magisterském studijním programu právo
a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo
2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud
je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému
v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy,
kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle
zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem
obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo
a právní věda v oboru právo na vysoké škole
v České republice,“.
2. V § 18 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo
1. v magisterském studijním programu právo
a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo
2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud
je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému
v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy,
kterou je Česká republika vázána, anebo po-
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kud takové vzdělání bylo uznáno podle
zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem
obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní
věda v oboru právo na vysoké škole v České
republice,“.
3. Za část desátou se vkládá nová část jedenáctá,
která včetně nadpisu zní:
„Č Á S T J E D E N Á C T Á
PŘESTUPKY
§ 109g
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí přestupku tím, že
a) vykonává notářskou činnost nebo další činnost
notáře podle tohoto zákona, ačkoli není osobou, která je podle tohoto nebo zvláštního
právního předpisu oprávněna tuto činnost vykonávat, nebo
b) použije označení „notář“, ačkoli nesplňuje zákonné podmínky pro používání takového označení.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze
uložit pokutu do 3 000 000 Kč a za přestupek podle
odstavce 1 písm. b) pokutu do 200 000 Kč.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze
spolu s pokutou uložit zákaz činnosti do 1 roku.
(4) Přestupky podle tohoto zákona projednává
ministerstvo.“.
Dosavadní část jedenáctá se označuje jako část dvanáctá.
Čl. IV
Přechodné ustanovení
Za vysokoškolské vzdělání v oboru právo získané v rámci magisterského studijního programu
právo a právní věda na vysoké škole v České republice se pro účely jmenování notářem, zápisu do seznamu notářských koncipientů nebo seznamu notářských kandidátů považuje také vysokoškolské vzdělání získané před 1. lednem 1999 na právnické fakultě
vysoké školy se sídlem v České republice nebo jejích
právních předchůdců.

Částka 90

ČÁST TŘETÍ
Změna exekučního řádu
Čl. V
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona
č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona
č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona
č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 347/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 183/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona
č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona
č. 396/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona
č. 170/2013 Sb., zákona č. 256/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/
/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013
Sb., zákona č. 139/2015 Sb., zákona č. 164/2015
Sb., zákona č. 375/2015 Sb. a zákona č. 183/2017
Sb., se mění takto:
1. V § 4 odstavec 1 zní:
„(1) Označení „soudní exekutor“ nebo „exekutorský úřad“, od nich odvozené tvary slov, ani označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s uvedenými označeními není oprávněn použít ten, kdo neprovádí na základě zákona nucený výkon exekučních titulů.“.
2. V § 124a odst. 1 písmeno a) zní:
„a) v rozporu s § 4 odst. 1 použije označení „soudní exekutor“, „exekutorský úřad“, od nich odvozené tvary slov nebo označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s uvedenými označeními, přestože neprovádí na základě zákona nucený výkon exekučních titulů,“.
3. V § 124a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které
zní:
„c) vykonává exekuční nebo další činnost exekutora
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podle tohoto zákona, ačkoli není osobou, která
je podle tohoto nebo jiného právního předpisu
oprávněna tuto činnost vykonávat.“.
4. V § 124a odstavec 2 zní:
„(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a)
nebo b) lze uložit pokutu do 200 000 Kč
a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu
do 3 000 000 Kč.“.
5. V § 124a se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze
spolu s pokutou uložit zákaz činnosti do 1 roku.“.
6. V § 124b odst. 1 písmeno a) zní:
„a) v rozporu s § 4 odst. 1 použije označení „soudní exekutor“, „exekutorský úřad“, od nich odvozené tvary slov nebo označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s uvedenými označeními, přestože neprovádí na základě zákona nucený výkon exekučních titulů,“.
7. V § 124b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které
zní:
„c) vykonává exekuční nebo další činnost exekutora
podle tohoto zákona, ačkoli není osobou, která
je podle tohoto nebo jiného právního předpisu
oprávněna tuto činnost vykonávat.“.
8. V § 124b odstavec 2 zní:
„(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a)
nebo b) lze uložit pokutu do 200 000 Kč
a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu
do 3 000 000 Kč.“.
9. V § 124b se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze
spolu s pokutou uložit zákaz činnosti do 1 roku.“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna občanského soudního řádu
Čl. VI
V zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969
Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb.,
zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona
č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona
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č. 171/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona
č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona
č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona
č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona
č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb.,
zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997
Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb.,
zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb.,
zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona
č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona
č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona
č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona
č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona
č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona
č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona
č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb.,
zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb.,
zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 153/2004
Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,
zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona
č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona
č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona
č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona
č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona
č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona
č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona
č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona
č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona
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č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona
č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb.,
zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 80/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb.,
zákona č. 186/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 147/2012 Sb.,
zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 369/2012 Sb., zákona č. 396/2012
Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb.,
zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona
č. 252/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona
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č. 139/2015 Sb., zákona č. 164/2015 Sb., zákona
č. 205/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se v § 27
doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Soud je povinen zaslat Ministerstvu
spravedlnosti opis rozhodnutí podle odstavce 2
do 30 dnů od právní moci takového rozhodnutí.“.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. VII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září
2017, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 1, 14, 15, 16, 17, 19, 35, 38, 40 a 41, které nabývají
účinnosti dnem 1. července 2018.

v z. Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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259
ZÁKON
ze dne 20. července 2017,
kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. I
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/
/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994
Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb.,
zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb.,
zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona
č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/
/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/
/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/
/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/
/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/
/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/
/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/
/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/
/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/
/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/
/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/
/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/
/2006 Sb., zákona č 153/2007 Sb., zákona č. 181/
/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/
/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009
Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona

č. 503/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014
Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb.,
zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb.,zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb. a zákona
č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 76 zní:
„(2) Tento zákon se použije na právní vztahy,
které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti pojistného76).
76

) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů
sociálního zabezpečení, nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004
o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1231/2010 ze dne
24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na
státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení
nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.“.

2. V § 5b odst. 1 větě první se za slova „podle
§ 5 a 23 zákona o daních z příjmů,“ vkládají slova
„které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů
fyzických osob podle zákona o daních z příjmů,“.
3. V § 5b odst. 2 písm. a) až c) se text „odst. 6“
nahrazuje textem „odst. 5“.
4. V § 5b odst. 3 se věta čtvrtá nahrazuje větou
„Maximální měsíční základ stanovený podle věty
třetí platí od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl podán přehled podle § 15 odst. 1 za předchozí kalendářní rok, do měsíce v následujícím kalendářním roce, v němž byl nebo měl být podán
tento přehled; pokud je podle tohoto přehledu podaného v následujícím kalendářním roce maximální
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měsíční základ vyšší než dosavadní maximální měsíční základ, platí maximální měsíční základ podle
tohoto přehledu již od měsíce, v němž byl podán
tento přehled.“.
5. V § 5b odst. 3 se za větu čtvrtou vkládá věta
„Pokud byl přehled podle § 15 odst. 1 podán opožděně, stanoví se měsíční základ za měsíc, který následuje po měsíci, v němž měl být tento přehled
podán, do měsíce, v němž byl tento přehled podán,
ve výši dvojnásobku částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.“.
6. V § 5b odst. 3 větě sedmé se slova „který
předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl“ nahrazují slovy „v němž byl nebo měl být“.
7. V § 5b odst. 3 se za větu sedmou vkládá věta
„Při doplacení pojistného na nemocenské pojištění
podle § 14c odst. 5 se pojistné na nemocenské pojištění stanoví z měsíčního základu určeného ve výši
dvojnásobku částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.“.
8. V § 5b odst. 3 větě poslední se slova „který
předchází kalendářnímu měsíci,“ zrušují a za slovo
„podala“ se vkládají slova „nebo měla podat“.
9. V § 5c se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Tento vyměřovací základ však nemůže být v kalendářním měsíci, v němž vznikla účast zahraničního
zaměstnance na nemocenském pojištění, a v následujících 3 kalendářních měsících vyšší než polovina průměrné mzdy platné v těchto kalendářních měsících.“.
10. V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 1 se text „§ 5
odst. 1 a 2“ nahrazuje textem „§ 5b odst. 1 a 2“.
11. V § 9 odst. 1 se text „1. do 20.“ nahrazuje
slovy „prvního do dvacátého“.
12. V § 13a odst. 1 písm. a) se slova „kalendářní
měsíc, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích podle § 15 odst. 1 za kalendářní rok“ nahrazují slovy „prosinec kalendářního roku“.
13. V § 13a odst. 1 písm. b) se slova „za kalendářní měsíc, ve kterém“ nahrazují slovy „za kalendářní měsíc, který následuje po kalendářním měsíci,
ve kterém“ a slova „v uvedené výši“ a „který předchází kalendářnímu měsíci,“ se zrušují.
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14. V § 13a se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , a za kalendářní měsíc, který předchází
kalendářnímu měsíci, v němž podala přehled o příjmech a výdajích podle § 15 odst. 1 za kalendářní
rok, za který jí nevznikla účast na důchodovém pojištění podle § 10 odst. 2 a 3 zákona o důchodovém
pojištění“.
15. V § 13a odst. 6 se text „odst. 9 a 10“ nahrazuje textem „odst. 10 a 11“.
16. V § 13a odst. 8 se slova „po celý měsíc“
nahrazují slovy „aspoň po část měsíce, v níž byla
samostatná výdělečná činnost vykonávána,“ a slova „ , popřípadě, nebyla-li samostatná výdělečná činnost vykonávána po celý kalendářní měsíc, trvaly-li
tyto skutečnosti současně po tu část kalendářního
měsíce, po kterou byla vykonávána samostatná výdělečná činnost“ se zrušují.
17. V § 14 odstavec 2 zní:
„(2) U osoby samostatně výdělečně činné, která
vykonávala samostatnou výdělečnou činnost v předcházejícím kalendářním roce, činí výše měsíčního vyměřovacího základu 50 % z částky rovnající se průměru, který z daňového základu podle § 5b odst. 1
za tento rok připadá na 1 kalendářní měsíc, v němž
aspoň po část tohoto měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost.“.
18. V § 14 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 3 až 10.
19. V § 14 odst. 3 se slovo „nejméně“ zrušuje.
20. V § 14 odst. 4 se slova „který předchází
kalendářnímu měsíci,“ zrušují.
21. V § 14 odst. 5 ve větě třetí se slova „který
předchází kalendářnímu měsíci,“ zrušují.
22. V § 14 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:
„(6) Za kalendářní měsíc, který následuje po
měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 15 odst. 1, se záloha na pojistné ve výši odpovídající měsíčnímu vyměřovacímu základu stanovenému podle odstavců 2 až 5 platí do kalendářního
měsíce, v němž byl nebo měl být takový přehled
podán v dalším kalendářním roce. Pokud je podle
tohoto přehledu měsíční vyměřovací základ nižší
než dosavadní měsíční vyměřovací základ, platí tento
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nižší měsíční vyměřovací základ podle tohoto přehledu již za kalendářní měsíc, v němž byl podán
tento přehled.
(7) Na základě žádosti osoby samostatně výdělečně činné, která vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení rozhodnout, že osoba samostatně výdělečně činná není povinna platit zálohy
na pojistné v období uvedeném v odstavci 4, pokud
v důsledku poklesu příjmů stanoveného obdobně
podle odstavce 4 by této osobě samostatně výdělečně
činné v tomto období nevznikla účast na důchodovém pojištění podle § 10 odst. 2 a 3 zákona o důchodovém pojištění.“.
Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 8 až 12.
23. V § 14 odst. 9 se slovo „minimální“ zrušuje
a slova „odstavců 2, 4 až 6“ se nahrazují slovy „odstavců 2 až 5“.
24. V § 14a odstavec 1 zní:
„(1) Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je
splatná od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha na pojistné platí. Záloha na pojistné za kalendářní měsíc, v němž osoba
samostatně výdělečně činná zahájila samostatnou výdělečnou činnost, je splatná ode dne, v němž osoba
samostatně výdělečně činná zahájila samostatnou výdělečnou činnost, do konce následujícího kalendářního měsíce. Záloha na pojistné za kalendářní měsíc,
v němž se osoba samostatně výdělečně činná přihlásila k účasti na důchodovém pojištění podle § 10
odst. 4 zákona o důchodovém pojištění, je splatná
ode dne, v němž osoba samostatně výdělečně činná
podala přihlášku k této účasti, do konce následujícího kalendářního měsíce. Pokud osoba samostatně
výdělečně činná zahájí samostatnou výdělečnou činnost v prosinci nebo se v prosinci přihlásí k účasti na
důchodovém pojištění, není povinna platit zálohu na
pojistné za tento měsíc.“.
25. V § 14a odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Úhrn záloh na pojistné zaplacených podle věty
první však nemůže být nižší, než by činil úhrn záloh
na pojistné vypočtený z měsíčních vyměřovacích základů stanovených podle § 14 odst. 2 až 5, které připadají na období, za které se zálohy na pojistné do
budoucna platí.“.
26. V § 14a odst. 2 se věta třetí zrušuje.
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27. V § 14a se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a v případě, že osoba samostatně výdělečně činná požádala nejpozději do konce kalendářního roku o vrácení těch částek zaplacených jako
záloha na pojistné, které převyšují minimální úhrn
záloh na pojistné stanovený podle věty druhé“.
28. V § 14c odst. 1 větě první se text „odst. 7“
nahrazuje textem „odst. 8“ a věta druhá se zrušuje.
29. V § 14c odst. 2 se věta první nahrazuje větami „Pojistné na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc je splatné od prvního dne do posledního
dne kalendářního měsíce, za který se pojistné na nemocenské pojištění platí. Pojistné na nemocenské
pojištění za kalendářní měsíc, v němž osoba samostatně výdělečně činná zahájila samostatnou výdělečnou činnost, je splatné ode dne, v němž osoba samostatně výdělečně činná zahájila samostatnou výdělečnou činnost, do konce následujícího kalendářního
měsíce.“.
30. V § 14c odst. 3 větě první se slova „odstavci 1 větě první“ nahrazují slovy „odstavci 2 větách první a druhé“ a slovo „druhé“ se nahrazuje
slovem „poslední“.
31. V § 14c se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Bylo-li pojistné na nemocenské pojištění
zaplaceno podle odstavce 2 věty poslední z vyššího
měsíčního základu, než jaký byl maximální vyměřovací základ v jednotlivém kalendářním měsíci, výše
pojistného na nemocenské pojištění se za tyto kalendářní měsíce dodatečně sníží tak, aby odpovídala
maximálnímu vyměřovacímu základu stanovenému
podle § 5b odst. 3 věty třetí; částka tohoto snížení
se považuje za přeplatek na pojistném na nemocenské pojištění. Pokud osoba samostatně výdělečně
činná zaplatila pojistné na nemocenské pojištění za
kalendářní měsíc, za který se přihlásila k účasti na
nemocenském pojištění, a za následující kalendářní
měsíc jednou nebo více platbami, rozdělí se toto pojistné na nemocenské pojištění na tyto měsíce rovným dílem s tím, že část platby připadající na kalendářní měsíc, za který se osoba samostatně výdělečně
činná přihlásila k účasti na nemocenském pojištění,
činí nejméně částku odpovídající minimálnímu měsíčnímu základu za tento kalendářní měsíc.
(5) Pokud osoba samostatně výdělečně činná
nezaplatila pojistné na nemocenské pojištění ve lhůtě
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splatnosti podle odstavce 2, ale doplatí pojistné na
nemocenské pojištění do konce kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, za který se pojistné na nemocenské pojištění platí, považuje se
tento doplatek za pojistné na nemocenské pojištění
zaplacené za předchozí kalendářní měsíc. Na úhradu
tohoto doplatku se použije přeplatek na pojistném
na nemocenském pojištění, a není-li tohoto přeplatku, platba pojistného na nemocenské pojištění,
která byla zaplacena do konce kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, za který osoba
samostatně výdělečně činná nezaplatila pojistné na
nemocenské pojištění ve stanovené výši nebo ve
lhůtě splatnosti podle odstavce 2.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.
32. V § 14c odst. 6 větě první se za text „odstavci 2“ vkládají slova „nebo odstavci 4“ a za slova
„být zaplaceno,“ se vkládají slova „anebo bylo zaplaceno za kalendářní měsíce, za které se neplatí,“.
33. V § 14c odst. 6 se na konci textu věty první
doplňují slova „ ; přeplatkem na pojistném na nemocenské pojištění je dále část pojistného na nemocenské pojištění, která byla zaplacena z vyšší částky, než
je maximální měsíční základ stanovený podle § 5b
odst. 3 věty třetí, nebo která byla zaplacena ve vyšší
částce, než která měla být zaplacena do budoucna
podle odstavce 2 věty poslední“ a věta druhá se zrušuje.
34. V § 15a odst. 7 se slova „který předchází
kalendářnímu měsíci,“ zrušují a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , pokud povinnost platit
zálohy na pojistné trvá“.
35. V § 16a odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami „Pojistné na nemocenské pojištění je splatné od
prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce,
za který se pojistné na nemocenské pojištění platí.
Pojistné na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc, v němž se zahraniční zaměstnanec přihlásil
k účasti na nemocenském pojištění, je splatné ode
dne, v němž se zahraniční zaměstnanec přihlásil
k účasti na nemocenském pojištění, do konce následujícího kalendářního měsíce.“.
36. V § 16a odst. 1 větě páté se slovo „druhé“
nahrazuje slovem „poslední“ a slovo „třetí“ se nahrazuje slovem „čtvrté“.
37. V § 17 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Pokud přeplatek na pojistném vznikl z důvodu do-

Částka 90

datečného určení příslušnosti k právním předpisům
jiného státu podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie, doba uvedená ve větě první neplatí;
přeplatek na pojistném za dobu delší, než je uvedena
ve větě první, se vrací zaměstnavateli, jestliže doložil,
že za ni doplatil pojistné podle právních předpisů
tohoto jiného státu.“.
38. V § 17 odst. 2 větě druhé se za slovo „uplynula“ vkládají slova „ , pokud o zaplacení tohoto
úroku plátce pojistného nebo jeho právní nástupce
požádal“.
39. V § 17 odstavec 4 zní:
„(4) Vznikl-li přeplatek na pojistném na nemocenské pojištění, je příslušná okresní správa sociálního zabezpečení povinna vrátit tento přeplatek
osobě samostatně výdělečně činné, pokud není jiného splatného závazku vůči okresní správě sociálního zabezpečení nebo České správě sociálního zabezpečení, nejpozději do konce února kalendářního
roku následujícího po kalendářním roce, v němž
tento přeplatek vznikl. Přeplatek na pojistném na
nemocenské pojištění se vrací po snížení o částku
dvojnásobku pojistného na nemocenské pojištění vypočteného z dvojnásobku částky rozhodné podle
předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, pokud účast osoby
samostatně výdělečně činné trvá. Pro vrácení přeplatku na pojistném na nemocenské pojištění se nepoužije odstavec 1 věta první a odstavec 2 věty první,
třetí a čtvrtá.“.
40. V § 17 se doplňují odstavce 5 a 6, které
znějí:
„(5) Přeplatek na pojistném nižší než 100 Kč
vrátí okresní správa sociálního zabezpečení jen ve
výjimečných případech tak, aby byla zajištěna zásada
hospodárnosti.
(6) V případě vrácení přeplatku na pojistném
v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence
hradí náklady za doručení příjemce přeplatku, pokud příjemce přeplatku o tento způsob vrácení přeplatku požádal.“.
41. V § 18 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „a po dobu provádění exekuce na peněžitá
plnění exekučním správním orgánem“.
42. V § 19 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) v případě provádění exekuce soudním exekuto-
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rem též den, kdy dojde k připsání pojistného na
účet soudního exekutora vedeného u peněžního
ústavu.“.
43. V § 20 odst. 1 větě třetí se text „odst. 8“
nahrazuje textem „odst. 9“.
44. V § 20 odst. 5 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:
„b) v případě, že záloha na pojistné nebyla zaplacena ve lhůtě stanovené v § 14a odst. 1 větě
první, pokud tato záloha na pojistné byla zaplacena do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla záloha
na pojistné splatná; v případě uvedeném v § 14a
odst. 1 větě třetí se penále neplatí, pokud záloha
na pojistné byla zaplacena do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž osoba samostatně výdělečně činná
zahájila samostatnou výdělečnost činnost,“.
Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena c) až j).
45. V § 20 odst. 5 písmena f) a g) znějí:
„f) za dobu ode dne zahájení insolvenčního řízení
do dne právní moci rozhodnutí soudu, kterým
insolvenční řízení končí, s výjimkou případů,
kdy soud rozhodl o skončení insolvenčního řízení podle § 142 insolvenční zákona,
g) za dobu ode dne, od kterého došlo k promlčení
pohledávky na pojistném podle § 18,“.
Poznámka pod čarou č. 45 se zrušuje.
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„(6) Pokud osoba samostatně výdělečně činná
zaplatila v některém kalendářním měsíci kalendářního roku zálohu na pojistné z vyššího měsíčního
vyměřovacího základu, než je měsíční vyměřovací
základ stanovený podle § 14 odst. 2 až 5, použije
se část platby zálohy vypočtená jako rozdíl mezi
tímto vyšším měsíčním vyměřovacím základem a měsíčním vyměřovacím základem stanoveným podle
§ 14 odst. 2 až 5 nejprve na úhradu splatných závazků uvedených v odstavci 2 a poté na úhradu záloh na pojistné do budoucna, nejdéle však do konce
kalendářního roku.“.
51. V § 25 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Pro účely utajení činnosti zpravodajských
služeb České republiky, Policie České republiky,
Celní správy České republiky a Generální inspekce
bezpečnostních sborů a zajištění bezpečnosti jejich
příslušníků lze při plnění úkolů stanovených tímto
zákonem použít zvláštní postupy stanovené vládou.
Tyto zvláštní postupy mohou použít
a) příslušníci zpravodajské služby České republiky, Policie České republiky, Celní správy
České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů a Hasičského záchranného
sboru České republiky,
b) zpravodajské služby České republiky, Policie
České republiky, Celní správa České republiky,
Generální inspekce bezpečnostních sborů a Hasičský záchranný sbor České republiky,
c) orgány sociálního zabezpečení.“.

46. V § 20 odst. 5 se písmeno i) zrušuje.

Čl. II

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).

Přechodná ustanovení

47. V § 20a odst. 1 větě poslední se slova
„písm. e) až g)“ nahrazují slovy „písm. f) a h)“.

1. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti se za období přede
dnem uvedeným v čl. X písm. a) stanoví podle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem
uvedeným v čl. X písm. a).

48. V § 20a odst. 2 se text „odst. 10“ nahrazuje
textem „odst. 11“.
49. V § 20a odst. 6 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:
„b) změní povolení o placení dlužného pojistného
a penále ve splátkách, jestliže dojde ke snížení
dluhu, jehož placení bylo povoleno ve splátkách,“.
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
50. V § 22a se doplňuje odstavec 6, který zní:

2. Záloha na pojistné na důchodové pojištění
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále
jen „záloha“) zaplacená v lednu kalendářního roku
uvedeného v čl. X písm. a) se považuje za zálohu za
tento měsíc. Záloha zaplacená v období od 21. do
31. prosince kalendářního roku, který bezprostředně
předchází kalendářnímu roku uvedenému v čl. X
písm. a), se považuje za zálohu zaplacenou za prosinec tohoto kalendářního roku. Dluh na zálohách
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vzniklý za kalendářní měsíce přede dnem 1. ledna
kalendářního roku uvedeného v čl. X písm. a) zaniká
tímto dnem.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení
Čl. III
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992
Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb.,
zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona
č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona
č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona
č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona
č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona
č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona
č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona
č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona
č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona
č. 265/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona
č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona
č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona
č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb.,
zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona
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č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona
č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona
č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014
Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 251/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona
č. 317/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona
č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona
č. 190/2016 Sb., zákona č. 213/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona
č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona
č. 195/2017 Sb. a zákona č. 203/2017 Sb., se mění
takto:
1. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) spravuje registr pojištěnců důchodového pojištění (dále jen „registr pojištěnců“).“.
2. V § 5 písm. e), § 11 odst. 1, 3 a 4, § 11b
odst. 1, § 14 odst. 2, § 16c odst. 1 a odst. 2 písm. o)
a v § 115a odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
3. V § 5 se písmeno g) zrušuje.
4. V § 6 odst. 4 písm. o) se slova „a plnění“
nahrazují slovem „ , plnění“.
5. V § 6 odst. 4 se na konci textu písmene o)
doplňují slova „a plnění povinností stanovených při
provádění sociálního zabezpečení poskytovatelům
zdravotních služeb“.
6. V § 8 se doplňuje odstavec 11, který zní:
„(11) Údaje potřebné k posuzování zdravotního stavu a k činnostem podle odstavců 1 až 9 se
vedou v informačním systému o posuzování zdravotního stavu pro účely sociálních agend. Tento informační systém je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.“.
7. V § 11 odst. 1 se slova „ , zdravotních pojišťoven,73c) poskytovatelů zdravotních služeb,33) jakož i zaměstnavatelů“ nahrazují slovy „a fyzických
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a právnických osob“ a slova „ , zdravotní pojišťovny,73c) poskytovatelé zdravotních služeb33) a zaměstnavatelé jsou povinni“ se nahrazují slovy „a fyzické
a právnické osoby jsou povinny“.
Poznámky pod čarou č. 33 a 73c se zrušují.
8. V § 11a odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „pro výkon její“ nahrazují slovy „a dalším
orgánům sociálního zabezpečení pro výkon jejich“.
9. V § 11a odst. 3 se na konci textu písmene f)
doplňují slova „a údaje o datu nabytí a pozbytí státního občanství“.
10. V § 11a odst. 3 písmeno j) zní:
„j) údaje uvedené v písmenech a), b) a e) u otce,
matky, popřípadě jiného zákonného zástupce
nebo opatrovníka, a dítěte včetně osvojeného
dítěte,“.
11. V § 11a odst. 3 se na konci textu písmene k)
doplňují slova „a registrovaného partnerství“.
12. V § 11a odst. 3 písmeno l) zní:
„l) údaje uvedené v písmenech a), b) a e) u manžela
a registrovaného partnera, a to i v případě
manžela nebo registrovaného partnera, který
zemřel,“.
13. V § 11a odst. 3 se písmeno m) zrušuje.
Dosavadní písmena n) až q) se označují jako písmena m) až p).
14. V § 11a odst. 4 písmeno l) zní:
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nosti, pokud je v žádosti vymezen rozsah požadovaných informací a účel, pro který je informace požadována; údaje jsou poskytovány
v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup, je-li tento způsob poskytování
údajů v technických možnostech orgánu sociálního zabezpečení,“.
18. V § 14 odst. 3 písmena i) a j) znějí:
„i) ministerstvu údaje potřebné k plnění úkolů
v jeho působnosti, a to včetně údajů o jednotlivých občanech a o jejich zdravotním stavu, pokud je v žádosti vymezen rozsah požadovaných
informací a účel, pro který je informace požadována; údaje jsou poskytovány v elektronické
podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, je-li tento způsob poskytování údajů
v technických možnostech orgánu sociálního
zabezpečení,
j) obecním úřadům poskytujícím služby sociální
péče a realizujícím činnosti sociální práce a krajským úřadům údaje o druhu, výši a datu přiznání jimi vyplácených dávek důchodového pojištění žadatelům o sociální služby, poživatelům
těchto služeb a osobám s těmito žadateli nebo
poživateli společně posuzovaným, a to v rozsahu potřebném pro plnění úkolů v jejich působnosti,“.
19. V § 14 odst. 6 se slova „a vyplácená dávka
dosahuje výše podléhající výkonu rozhodnutí,“ nahrazují slovy „ , jaká je výše této dávky“.

„l) údaje uvedené v písmenech a), b) a e) u manžela
a registrovaného partnera, a to i v případě
manžela nebo registrovaného partnera, který
zemřel,“.

20. V § 16 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Poskytovatelé zdravotních služeb zasílají podklady
podle odstavce 1 písm. b) na předepsaných tiskopisech.“.

15. V § 14 odst. 1 větě druhé a v § 122 větě druhé
se za slovo „vztahu“ vkládají slova „nebo služebního
poměru“.

21. V § 16c se na konci odstavce 1 doplňují věty
„Registr pojištěnců je informačním systémem veřejné správy, který spravuje ministerstvo, a je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. Ministerstvo umožní zaměstnancům
České správy sociálního zabezpečení a okresních
správ sociálního zabezpečení užívat registr pojištěnců k plnění jejich úkolů.“.

16. V § 14 odst. 3 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „a údaj o tom, zda a od kdy občan je
poživatelem dávky důchodového pojištění nebo
přestal být jejím poživatelem nebo zda a od kdy je
invalidním ve třetím stupni nebo přestal být invalidním ve třetím stupni“.
17. V § 14 odst. 3 písmeno d) zní:
„d) Úřadu práce České republiky – krajským pobočkám a pobočce pro hlavní město Prahu
údaje nezbytné k plnění úkolů v jejich působ-

22. V § 16c odst. 2 písm. c) se slova „datum
úmrtí“ nahrazují slovy „datum, místo a okres
úmrtí“.
23. V § 16c odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:
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38. V § 85a se doplňuje odstavec 3, který zní:

„f) rodinný stav a datum jeho změny,“.
Dosavadní písmena f) až v) se označují jako písmena g) až w).
24. V § 16c odst. 2 se na konci textu písmene g)
doplňují slova „a údaje o datu nabytí a pozbytí státního občanství“.
25. V § 16c odst. 2 písm. v) se za slovo „číslo“
vkládají slova „ , datum a místo narození“.
26. V § 37 odst. 4 větě třetí se slova „plátci důchodu, je-li jím některý z orgánů sociálního zabezpečení uvedených v § 9 odst. 1,“ nahrazují slovy
„příslušnému plátci důchodu“.
27. V § 39a se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.
28. V § 39a odst. 4 větě první a v § 39a odst. 6
se text „3 a 4“ nahrazuje textem „2 a 3“.
29. V § 39a odst. 4 větě první se slova „do
30. září kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byly tyto osoby účastny důchodového pojištění a za který zaplatily pojistné na
důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti nebo pojistné na důchodové pojištění,
a to“ zrušují.
30. V § 39a odst. 5 se slova „odstavců 1 a 2“
nahrazují textem „odstavce 1“.
31. V § 50 odst. 3 se slova „ , je-li mu dávka
poukazována na účet u banky“ zrušují.
32. V § 53 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Výplata důchodu se uvolní, jakmile budou tyto povinnosti splněny.“.
33. V § 83 odst. 1 větě druhé se text „odst. 4“
nahrazuje textem „odst. 5“.
34. V § 83 odst. 3 a v § 86 odst. 5 větě první se
text „odst. 8“ nahrazuje textem „odst. 7“.
35. V § 85 odst. 2 větě druhé se slova „ , nejpozději však do dvou let od skončení péče uvedené
v § 6 odst. 4 písm. a) bodech 11 a 12“ zrušují.
36. V § 85 se na konci odstavce 3 doplňují slova
„ , a to při uplatnění žádosti o důchod“.
37. V § 85a odst. 2 se za slovo „přiznání“ vkládají slova „nebo změně poskytování nebo výše“.
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„(3) V řízení ve věcech důchodového pojištění
lze vést jediný spis pro každou jednotlivou fyzickou
osobu, i když se jedná o více věcí týkajících se této
osoby.“.
39. V § 88 odst. 5 se text „odst. 2 a 5“ nahrazuje textem „odst. 6“.
40. V § 104h odst. 1 se slova „soudní34) nebo“
včetně poznámky pod čarou č. 34 zrušují.
41. V § 104i odst. 1 se slova „a penále“ nahrazují slovy „ , penále nebo pokutě“ a slova „nebo
penále“ se nahrazují slovy „ , penále nebo pokutě“.
42. V § 104i odst. 4 větě druhé se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.
43. V § 104i se na konci odstavce 7 doplňuje
věta „O zániku zástavního práva z důvodů stanovených občanským zákoníkem vyrozumí okresní
správa sociálního zabezpečení plátce pojistného
a vlastníka zástavy.“.
44. V § 107a se odstavec 3 zrušuje.
45. V § 115a se vkládá nový odstavec 1, který
zní:
„(1) Doplatek důchodu nebo jeho část lze
použít na úhradu
a) přeplatku na důchodu, pokud za něj odpovídá
stejný příjemce důchodu nebo se jedná o stejný
druh důchodu,
b) přeplatku, který vznikl na důchodu zemřelého
oprávněného, kterému by doplatek důchodu
náležel, nebo
c) dluhu na pojistném nebo penále, jde-li o dluh
osoby samostatně výdělečně činné, které by doplatek důchodu náležel.“.
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
46. V § 115a se na konci odstavce 3 doplňuje
věta „Podle věty první a druhé se postupuje i v případě, pokud přeplatek na nemocenském vznikl v důsledku zpětného zvýšení invalidního důchodu z důvodu zvýšení stupně invalidity.“.
47. V § 115a se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Nedojde-li zúčtováním podle § 56 odst. 4
zákona o důchodovém pojištění k plné úhradě částek
důchodu v případě zániku nároku na důchod nebo
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na jeho výplatu, mohou být tyto částky uhrazeny
srážkami z vypláceného důchodu.“.
48. V § 116 odstavec 3 zní:
„(3) Dávky důchodového pojištění se oprávněnému, který se na území České republiky obvykle
nezdržuje (§ 66 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění), vyplácejí na základě potvrzení o žití
a) na účet vedený u zahraniční banky nebo
u banky v České republice nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního
družstva v České republice, a to zpětně za období ode dne vzniku nároku na výplatu dávky
nebo ode dne následujícího po posledním dni,
za který náležela poslední vyplacená splátka
dávky, do konce kalendářního měsíce, v němž
bylo potvrzení o žití vystaveno; potvrzení o žití
zasílá oprávněný plátci dávky nejvýše jednou za
kalendářní měsíc, nebo
b) bankovním šekem nebo mezinárodní poštovní
poukázkou na adresu oprávněného v cizině,
a to zpětně za období nepřesahující 3 kalendářní
měsíce; potvrzení o žití zasílá oprávněný plátci
dávky jednou ročně.“.
49. V § 116 se doplňují odstavce 4 a 5, které
znějí:
„(4) Byl-li mezi orgánem sociálního zabezpečení České republiky a příslušným orgánem sociálního
zabezpečení jiného státu, v němž se oprávněný uvedený v odstavci 3 obvykle zdržuje, sjednán způsob
ověřování žití oprávněného pravidelnou výměnou
potřebných údajů v elektronické podobě, vyplácí se
dávka důchodového pojištění zpětně v měsíčních
lhůtách určených plátcem dávky; potvrzení o žití zasílá oprávněný plátci dávky jednou ročně.
(5) Není-li potvrzení o žití v případech uvedených v odstavci 3 písm. b) a odstavci 4 zasláno, výplata dávky se zastaví do doby, než bude potvrzení
o žití zasláno plátci dávky. Ustanovení odstavce 2
věty třetí platí pro výplatu dávek oprávněnému uvedenému v odstavci 3 obdobně.“.
50. V § 116c se slova „ústavech sociální péče
s celoročním pobytem“ nahrazují slovy „zařízeních
sociálních služeb poskytujících pobytové služby
v domovech pro osoby se zdravotním postižením,
domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a týdenních stacionářích“, slova „tyto ústavy“
se nahrazují slovy „tato zařízení“, slova „ústav
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podal“ se nahrazují slovy „toto zařízení podalo“
a slovo „ústavu“ se nahrazuje slovem „zařízení“.
51. Na konci § 116c se doplňují věty „Dávky
důchodového pojištění vyplácené podle věty první
jsou splatné k 15. dni kalendářního měsíce. Způsob
výplaty podle věty první nelze použít, pokud příjemcem dávky důchodového pojištění není oprávněný nebo jeho opatrovník. Zařízení je povinno
vrátit orgánu sociálního zabezpečení do 8 dnů splátky dávky, které byly poukázány tomuto zařízení
podle věty první, pokud tyto splátky dávky oprávněnému již nenáležely z důvodu jeho úmrtí nebo
pokud oprávněný ukončil pobyt v zařízení před počátkem období, za které splátky dávky náleží; zařízení přitom těchto splátek dávky nesmí použít jiným
způsobem.“.
52. V § 116d odst. 4 se slova „podle občanského zákoníku34a)“ nahrazují slovy „bez ohledu
na své zavinění podle občanského zákoníku83)“.
Poznámka pod čarou č. 83 zní:
„83) § 2895 občanského zákoníku.“.

Poznámka pod čarou č. 34a se zrušuje.
53. Za § 117 se vkládá nový § 117a, který
včetně nadpisu zní:
„§ 117a
Zastavení a uvolnění výplaty dávky
(1) Výplata dávky důchodového pojištění může
být zastavena, pokud oprávněný nebo jiný příjemce
dávky nesplnil povinnost podle § 50 odst. 3. Rozhodnutí o zastavení výplaty dávky podle věty první
se doručuje veřejnou vyhláškou; v řízení o zastavení
výplaty dávky se opatrovník neustanovuje.
(2) Vyplácí-li se dávka důchodového pojištění
v hotovosti, může být výplata dávky zastavena, pokud oprávněný nebo jiný příjemce dávky nepřevezme 3 po sobě následující splátky dávky; o tomto zastavení výplaty dávky se příjemce dávky bez prodlení vyrozumí písemným oznámením, které obsahuje též informaci o podmínkách uvolnění výplaty
dávky.
(3) Výplata dávky důchodového pojištění, která
byla zastavena podle odstavce 1 nebo 2, se uvolní na
základě písemné žádosti oprávněného nebo jiného
příjemce dávky, odpadl-li důvod pro zastavení vý-
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platy dávky; ustanovení § 55 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění tím není dotčeno. Byla-li výplata
dávky uvolněna, písemné rozhodnutí se nevydává;
o uvolnění výplaty dávky obdrží oprávněný nebo
jiný příjemce dávky písemné oznámení.“.
54. V § 118 se na konci odstavce 2 doplňuje
věta „Byl-li dítěti, které má nárok na sirotčí důchod,
přiznán invalidní důchod, přestává být občan uvedený v odstavci 1 písm. b) zvláštním příjemcem
dnem, který předchází dni, od něhož náleží dítěti
první pravidelná měsíční splátka invalidního důchodu.“.
55. V § 118a se na konci odstavce 2 doplňují
věty „Plátce důchodu má dále nárok na vrácení těch
vyplacených částek vdovského nebo vdoveckého důchodu, které nenáležely z důvodu zpětného přiznání
invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
dítěti, o které vdova nebo vdovec pečovali a které
se z důvodu tohoto zpětného přiznání tohoto důchodu nepovažuje za nezaopatřené dítě. Plátce důchodu má dále nárok na vrácení těch částek vdovského nebo vdoveckého důchodu nebo sirotčího důchodu, které byly vyplaceny po zániku nároku na
tyto důchody podle § 50 odst. 6 a 7 nebo § 52 odst. 6
zákona o důchodovém pojištění.“.
56. V § 118a odstavec 3 zní:
„(3) Nárok na vrácení, popřípadě náhradu částek vyplacených neprávem nebo ve vyšší výši, než
náležely, zaniká, pokud rozhodnutí o vrácení, popřípadě náhradě částek vyplacených neprávem nebo ve
vyšší výši, než náležely, nebylo vydáno do 5 let ode
dne výplaty dávky.“.
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Návrh na zahájení řízení o prokázání doby
péče uvedené v § 6 odst. 4 písm. a) bodech 11 a 12
zákona č. 582/1991 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která skončila
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se podává podle zákona č. 582/1991 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Podle § 115a odst. 3 věty poslední zákona
č. 582/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, nelze postupovat v případě,
kdy přeplatek na nemocenském vznikl přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.
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ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. V
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997
Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb.,
zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona
č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona
č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona
č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona
č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb.,
zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona
č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014
Sb., zákona č. 183/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona
č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona
č. 190/2016 Sb., zákona č. 212/2016 Sb., zákona
č. 213/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona
č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona
č. 150/2017 Sb. a zákona č. 203/2017 Sb., se mění
takto:
1. V § 3 odst. 2 větě první se slova „zletilosti,2)
pokud se dále nestanoví jinak“ nahrazují slovy „zle-
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tilosti, přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství2)“.
2. V § 3 odst. 2 větě druhé se slovo „způsobilost“ nahrazuje slovy „plná svéprávnost“.
3. V § 5 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g).
4. V § 6 odst. 1 písm. b) se za slovo „střední“
vkládají slova „nebo vyšší odborné škole (dále jen
„střední škola“)“.
5. V § 6 odst. 2 se na konci textu věty první
doplňují slova „a doba pojištění těchto osob podle
§ 11 odst. 1 písm. a) a § 13 odst. 1 získaná přede
dnem podání této přihlášky trvala aspoň 1 rok“.
6. Poznámka pod čarou č. 11 zní:
„11) § 95 a 118 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).“.

7. V § 9 odst. 3 písm. e) větě první se slova
„mandatáře konané na základě mandátní smlouvy
uzavřené podle obchodního zákoníku13a)“ nahrazují
slovy „příkazníka konané na základě příkazní
smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku48)“
a slova „mandatáře, též to, že mandátní“ se nahrazují
slovy „příkazníka, též to, že příkazní“.
Poznámka pod čarou č. 48 zní:
48

„ ) § 2430 až 2444 občanského zákoníku.“.

Poznámka pod čarou č. 13a se zrušuje.
8. Poznámka pod čarou č. 14 zní:
„14) § 7 odst. 2 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.“.

9. V § 9 odst. 6 se na konci písmene c) doplňuje
slovo „nebo“ a písmeno d) se zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
10. V § 10 odst. 5 se slova „v jehož průběhu se
z vedlejší samostatné výdělečné činnosti, která nezakládá účast na pojištění, stala hlavní samostatná výdělečná činnost“ nahrazují slovy „od něhož se samostatná výdělečná činnost považuje za hlavní samostatnou výdělečnou činnost, pokud tento měsíc
následuje po kalendářním měsíci, v němž byla napo-
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sledy vykonávána samostatná výdělečná činnost považovaná podle § 9 odst. 7 za vedlejší samostatnou
výdělečnou činnost, která nezakládá účast na pojištění“.
11. V § 10 odst. 6 úvodní části ustanovení se
slova „v jehož průběhu se z hlavní samostatné výdělečné činnosti stala vedlejší samostatná výdělečná
činnost“ nahrazují slovy „který předchází kalendářnímu měsíci, od něhož se samostatná výdělečná činnost považuje podle § 9 odst. 7 za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost“.
12. V § 11 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Pro účely splnění podmínky zaplacení pojistného
uvedené v odstavci 1 písm. a) se příjem započitatelný
do vyměřovacího základu pojištěnce, který náleží
zpětně na základě pravomocného rozhodnutí soudu
nebo mimosoudní dohody uzavřené po podání návrhu na zaplacení tohoto příjmu, započte v těch kalendářních měsících, za které náleží.“.
13. V § 12 odst. 1 větě první se text „písm. h)“
nahrazuje textem „písm. g)“ a ve větě třetí se text
„písm. e)“ nahrazuje textem „písm. d)“.
14. V § 14 odst. 2 větě první se text „písm. d)“
nahrazuje textem „písm. c)“ a ve větě druhé se text
„písm. e)“ nahrazuje textem „písm. d)“.
15. V § 16 odst. 1 větě druhé se text „až 6“ nahrazuje textem „a 5“.
16. V § 16 odst. 3 se věta třetí nahrazuje větou
„Do vyměřovacího základu pojištěnce se zahrnuje,
pokud došlo k pravomocnému rozhodnutí soudu
nebo mimosoudní dohodě uzavřené po podání návrhu na zaplacení, náhrada mzdy, platu nebo jiného
příjmu náležející v případě uvedeném v § 11 odst. 2
větě třetí (dále jen „náhrada“) a příjem, který byl
předmětem návrhu na zaplacení; náhrada a příjem
se zahrnují, jen pokud jsou započitatelné do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného podle
zvláštního zákona17) nebo do hrubého výdělku,
a to v kalendářních měsících, za které náležely, a pokud nebyla jejich výše v jednotlivých kalendářních
měsících stanovena, rozpočtou se úměrně na celé období, jehož se rozhodnutí nebo dohoda týkají.“.
17. V § 16 odst. 4 písm. d) se za slovo „republiky“ vkládají slova „před 1. červencem 2016“ a na
konci textu písmene d) se doplňují slova „před
1. lednem 2005“.

Strana 2786

Sbírka zákonů č. 259 / 2017

18. V § 16 odst. 4 písm. e) se text „písm. d)
a e)“ nahrazuje textem „písm. c) a d)“.
19. V § 16 odst. 4 písm. g) se text „a h)“ nahrazuje textem „a g)“.
20. V § 16 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 6 až 8.
21. V § 16 odst. 7 větě první se za text
„písm. e),“ vkládají slova „s dobou účasti na pojištění podle § 6,“.
22. V § 16 odst. 7 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „ ; u osob účastných pojištění podle
§ 6 se jejich příjmem dosaženým v období, které se
kryje s vyloučenými dobami, rozumí vyměřovací základ pro pojistné za kalendářní měsíc nebo poměrnou část tohoto měsíce, v němž je vyloučená doba
podle věty první“.
23. V § 18 odst. 4 větě druhé se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.
24. V § 19 odst. 1 větě poslední se číslo „9“
nahrazuje číslem „8“.
25. V § 19a odst. 1 se text „písm. e)“ nahrazuje
textem „písm. d)“.
26. V § 21 odst. 1 písm. a) se slova „po dobu
výkonu vojenské základní (náhradní) služby, civilní
služby nebo za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil“ nahrazují slovy „za trvání služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů
nebo vojáků z povolání“.
27. V § 22 odst. 2 písm. c) se slova „po dobu
výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo“
zrušují.
28. V § 25 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou
„Za pracovní úraz se považuje též úraz, který pojištěnec utrpěl při přípravě k obraně České republiky.“.
29. V § 29 odst. 5 a v § 34 odst. 1 větě druhé se
text „písm. c), d) a e)“ nahrazuje textem „písm. c)
a d) a v § 102 odst. 5“.
30. V § 50 odst. 6 se slovo „dnem“ nahrazuje
slovy „ode dne jeho přiznání, pokud nabylo“.
31. V § 56 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:
„d) důchod byl neprávem přiznán nebo vyplácen
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od dřívějšího data, než od jakého důchod nebo
jeho výplata náleží, důchod se přizná ode dne,
od něhož náleží, nebo se nárok na výplatu stanoví ode dne, od něhož výplata náleží,“.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).
32. V § 56 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Byla-li výplata invalidního důchodu zastavena pro nedostavení se pojištěnce ke kontrolní lékařské prohlídce nebo nepodrobení se vyšetření
zdravotního stavu anebo nepředložení nálezů ošetřujících lékařů nebo nesdělení údajů o dosaženém
vzdělání, zkušenostech a znalostech a o předchozích
výdělečných činnostech a zjistí-li se, že
a) pojištěnec přestal být invalidním před zastavením výplaty invalidního důchodu, důchod nenáleží ode dne zastavení jeho výplaty,
b) u pojištěnce došlo ke snížení stupně invalidity
před zastavením výplaty invalidního důchodu,
důchod náleží ve výši odpovídající novému
stupni invalidity ode dne zastavení jeho výplaty,
c) pojištěnec přestal být invalidním po zastavení
výplaty invalidního důchodu, důchod nenáleží
ode dne, od kterého pojištěnec přestal být invalidním,
d) u pojištěnce došlo ke snížení stupně invalidity
po zastavení výplaty invalidního důchodu, důchod náleží ve výši odpovídající novému stupni
invalidity ode dne, od kterého došlo ke snížení
stupně invalidity.
(3) Pominou-li důvody uvedené v odstavci 2,
pro které byla výplata invalidního důchodu zastavena, výplata invalidního důchodu se uvolní v rozsahu, v jakém je nárok na invalidní důchod.“.
33. V § 56 odst. 5 se za slovo „činnosti“ vkládají slova „podle § 11 odst. 3“ a část věty za středníkem včetně středníku se zrušuje.
34. V § 64 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Příjemcem důchodu je dále osoba, která oprávněného zastupuje podle § 49 a 50 občanského zákoníku.“.
35. V § 64 odst. 2 se v části věty druhé před
středníkem za slova „družstva v České republice“
vkládají slova „(dále jen „banka“)“.
36. V § 64 odst. 2 v části věty druhé za středníkem a v § 64 odst. 3 větě druhé se slova „v České
republice nebo pobočky zahraniční banky nebo spo-
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řitelního a úvěrního družstva v České republice“
zrušují.
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lách České republiky, které nejsou vojáky z povolání.
Doba účasti na pojištění podle věty první se považuje
za náhradní dobu pojištění.“.

37. V § 64 odst. 2 větě druhé se slova „na
předepsaném tiskopise“ a ve větě poslední se část
věty za středníkem včetně středníku zrušují.

43. V § 104 odst. 1 se text „písm. d)“ nahrazuje
textem „písm. c)“.

38. V § 64 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

44. V § 105b se text „písm. g)“ nahrazuje textem „písm. f)“.

„(3) Má-li právo disponovat s peněžními prostředky na účtu oprávněného jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba uvedená v odstavci 1
větě třetí, poukazuje se důchod oprávněného na základě jejich žádosti na tento účet.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
39. V § 64 odst. 4 větě první se za slova „dávky
o změnu způsobu výplaty důchodu“ vkládají slova
„nebo o změnu účtu, na který má být důchod poukazován“ a slova „žádost o změnu způsobu výplaty
důchodu“ se nahrazují slovy „žádost o takovou
změnu; to platí obdobně i v případě žádosti o vyplácení důchodu jinému než dosavadnímu příjemci“.
40. V § 64 odst. 6 se věta první nahrazuje větou
„Má-li právo disponovat s peněžními prostředky na
účtu oprávněného, na který je důchod vyplácen, jiná
osoba než oprávněný nebo je-li důchod oprávněného vyplácen na účet jeho manžela (manželky), jsou
tato jiná osoba nebo manžel (manželka) povinni
vrátit plátci důchodu ty splátky důchodu oprávněného, které nenáležely proto, že oprávněný zemřel
přede dnem jejich splatnosti, pokud nedošlo k vrácení těchto splátek plátci důchodu bankou, u níž je
tento účet veden.“ a ve větě druhé se slovo „takové“
nahrazuje slovy „této jiné“.
41. V § 64 se doplňují odstavce 7 a 8, které
znějí:
„(7) Je-li důchod vyplácen v hotovosti, je
osoba, která převzala splátky důchodu oprávněného,
povinna vrátit plátci důchodu ty splátky důchodu
oprávněného, které nenáležely proto, že oprávněný
zemřel přede dnem jejich splatnosti.
(8) Žádosti o poukazování důchodu na účet podle odstavce 2 nebo 3 se podávají plátci důchodu na
tiskopise předepsaném plátcem důchodu.“.
42. V § 102 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Do 30. června 2016 jsou účastny pojištění
osoby konající vojenskou službu v ozbrojených si-

Čl. VI
Přechodná ustanovení
1. Důchody přiznané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se na žádost přepočtou podle
§ 11 odst. 2 věty poslední a § 16 odst. 3 věty třetí
zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud při přiznání
těchto důchodů nebylo postupováno způsobem uvedeným v těchto ustanoveních; důchod se zvýší nejdříve ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Podmínka trvání doby důchodového pojištění v rozsahu aspoň jednoho roku stanovená v § 6
odst. 2 větě první zákona č. 155/1995 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se
považuje za splněnou, pokud účast na důchodovém
pojištění podle § 6 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.
vznikla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
a bez přerušení trvá i po tomto dni a přihláška k této
účasti byla podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Byla-li doba účasti na důchodovém pojištění
osob samostatně výdělečně činných považována za
vyloučenou dobu podle § 16 odst. 6 zákona č. 155/
/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, přepočte se výše důchodu a vyplacené částky důchodu se zúčtují podle § 56 odst. 5
zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání, jde-li o studium přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, se hodnotí podle zákona č. 155/
/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Úraz, který utrpěl před 1. červencem 2016
pojištěnec, který není vojákem z povolání ani vojákem v další službě, při výkonu služby v ozbrojených
silách České republiky nebo před 1. lednem 2005
pojištěnec při výkonu činnosti prováděné v rámci
civilní služby podle pokynů osoby, u níž se koná
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civilní služba, nebo v přímé souvislosti s takovým
výkonem, se považuje za pracovní úraz podle zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona; to platí obdobně
pro onemocnění vzniklé při výkonu těchto služeb.
ČÁST ČTVRTÁ
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výzvu policejního orgánu nebo správního
orgánu a má nárok na náhradu ušlého výdělku.“.
3. V § 10 odst. 6 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „a pro obě zaměstnání platí stejné
podmínky účasti na pojištění“ a ve větě poslední se
slova „alespoň jedním ze“ nahrazují slovem „jedno“.

Změna zákona o nemocenském pojištění

4. V § 15 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

Čl. VII

„g) z výkonu vojenské činné služby vojáka v záloze,

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/
/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/
/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/
/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/
/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/
/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/
/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/
/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/
/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/
/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/
/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/
/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/
/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/
/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/
/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/
/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013
Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 14/2015
Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb.,
zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/
/2017 Sb. a zákona č. 195/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 10 odst. 2 se za slovo „poměru“ vkládají
slova „a státního zaměstnance podle zákona o státní
službě“.
2. V § 10 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) svědka v soudním a správním řízení a v přípravném trestním řízení dnem, za který mu náleží
náhrada ušlého výdělku z důvodu podání svědecké výpovědi, a zaniká dnem, který předchází
dni, za který tato náhrada již nenáleží; to platí
obdobně pro osobu, která podala vysvětlení na

h) z výkonu činnosti související s brannou povinností, pokud je v souvislosti s touto činností
poskytována podle zákoníku práce náhrada
mzdy nebo platu.“.
5. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní:
„§ 15a
Nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže za trvání zaměstnání malého rozsahu
nebo dohody o provedení práce vznikne dočasná
pracovní neschopnost nebo byla nařízena karanténa
nebo dojde k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v kalendářním měsíci, v němž zaměstnanec není
účasten pojištění, avšak byl účasten pojištění při výkonu zaměstnání malého rozsahu nebo zaměstnání
na základě dohody o provedení práce aspoň ve třech
kalendářních měsících bezprostředně před kalendářním měsícem, v němž vznikla tato sociální událost.“.
6. V § 18 odstavec 5 zní:
„(5) Jestliže sociální událost u zaměstnance
vznikla v kalendářním měsíci, v němž vzniklo pojištění zaměstnance, považuje se za denní vyměřovací
základ jedna třicetina započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v tomto
kalendářním měsíci. Jde-li o zaměstnání malého rozsahu nebo o zaměstnání na základě dohody o provedení práce, považuje se v tomto případě za denní
vyměřovací základ jedna třicetina vyměřovacího základu zaměstnance dosaženého v tomto kalendářním
měsíci.“.
7. V § 18 odst. 6 větě první se číslo „7“ nahrazuje číslem „30“.
8. V § 19 odstavec 6 zní:
„(6) Jestliže v rozhodném období stanoveném
podle § 18 odst. 4 nemá zaměstnanec vyměřovací
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základ nebo není-li v tomto rozhodném období alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací
základ, považuje se za denní vyměřovací základ
jedna třicetina započitatelného příjmu, kterého by
zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v kalendářním
měsíci, v němž vznikla sociální událost. Pokud zaměstnání netrvalo a ani nemělo trvat alespoň 30 kalendářních dnů, je pravděpodobným příjmem započitatelný příjem, kterého by zaměstnanec dosáhl za
trvání zaměstnání. Jde-li o zaměstnání malého rozsahu nebo o zaměstnání na základě dohody o provedení práce, považuje se za denní vyměřovací základ jedna třicetina vyměřovacího základu zaměstnance dosaženého v kalendářním měsíci, v němž
vznikla sociální událost, jestliže v rozhodném období stanoveném podle § 18 odst. 4 nebo 6 není alespoň 30 kalendářních dnů.“.
9. V § 19 odst. 7 větě poslední se slovo „druhé“
nahrazuje slovem „třetí“.
10. § 29 zní:
„§ 29
Výše nemocenského za kalendářní den činí
a) 60 % denního vyměřovacího základu do
30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti nebo nařízené karantény,
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ošetřujícímu lékaři souhlas podle věty třetí v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému
pojištění, byla-li žádost o tento souhlas podána
v elektronické podobě, a pokud to technické řešení
daného informačního systému pojištění umožní.“.
14. V § 57 odst. 3 se za větu první vkládá věta
„Příslušný orgán nemocenského pojištění sděluje
ošetřujícímu lékaři souhlas podle věty první v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému pojištění, byla-li žádost o tento souhlas podána
v elektronické podobě, a pokud to technické řešení
daného informačního systému pojištění umožní.“.
15. V § 57 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Příslušný orgán nemocenského pojištění sděluje
ošetřujícímu lékaři souhlas podle věty první v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému pojištění, byla-li žádost o tento souhlas podána
v elektronické podobě, a pokud to technické řešení
daného informačního systému pojištění umožní.“.
16. V § 59 odst. 2 se na konci textu věty první
doplňují slova „nebo invalidním ve vyšším stupni
invalidity nebo v němž byl pojištěnec posudkem
České správy sociálního zabezpečení uznán invalidním nebo invalidním ve vyšším stupni invalidity na
základě výsledku řízení o námitkách82)“.
Poznámka pod čarou č. 82 zní:

b) 66 % denního vyměřovacího základu od
31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti nebo nařízené karantény do
60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti nebo nařízené karantény,

„82) § 88 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.“.

c) 72 % denního vyměřovacího základu od
61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti nebo nařízené karantény.“.

„§ 60

11. V § 56 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Režim dočasně práce neschopného pojištěnce se nestanoví v případě dočasné pracovní neschopnosti podle § 57 odst. 1 písm. c) a f).“.
12. V § 56 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Příslušný orgán nemocenského pojištění sděluje
ošetřujícímu lékaři souhlas podle věty třetí v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému
pojištění, byla-li žádost o tento souhlas podána
v elektronické podobě, a pokud to technické řešení
daného informačního systému pojištění umožní.“.
13. V § 56 se na konci odstavce 6 doplňuje věta
„Příslušný orgán nemocenského pojištění sděluje

17. § 60 včetně nadpisu zní:

Rozhodnutí ve věcech
dočasné pracovní neschopnosti
(1) Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, potvrzení o době trvání dočasné pracovní neschopnosti, rozhodnutí o ukončení dočasné
pracovní neschopnosti a rozhodnutí o změně režimu
dočasně práce neschopného pojištěnce vydává ošetřující lékař na předepsaných tiskopisech; rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti slouží
po dobu dočasné pracovní neschopnosti též jako
průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce.
(2) Pokud ošetřující lékař vystavil rozhodnutí
uvedené v odstavci 1 nebo potvrzení o době trvání
dočasné pracovní neschopnosti v elektronické podo-
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bě, odešle toto rozhodnutí nebo potvrzení na elektronickou adresu určenou orgánem nemocenského
pojištění.“.

26. V § 61 písm. v) se za slova „sdělit písemně
nebo v elektronické podobě“ vkládá slovo „neprodleně“.

18. V § 61 písm. b) se za slovo „záznam“ vkládají slova „nebo záznam v elektronické podobě“ a za
slovo „číslo“ se vkládají slova „nebo identifikátor“.

27. V § 61 písm. y) se text „písm. q)“ nahrazuje
textem „písm. p)“.

19. V § 61 písm. d) se slova „spolu s příslušnými
hlášeními pro zaměstnavatele,“ zrušují.
20. V § 61 písm. i) se slovo „prokazatelně“ zrušuje a na konci písmene i) se doplňují slova „na
předepsaném tiskopisu“.
21. V § 61 písmeno j) zní:
„j) potvrdit pojištěnci v průkazu dočasně práce neschopného pojištěnce a oznámit příslušnému
orgánu nemocenského pojištění na předepsaném tiskopisu nejméně jednou měsíčně trvání
dočasné pracovní neschopnosti, a to ke dni vydání tohoto potvrzení nebo nejvýše 3 kalendářní dny dopředu; trvá-li dočasná pracovní neschopnost déle než 14 kalendářních dnů, je povinen potvrdit pojištěnci v průkazu dočasně
práce neschopného pojištěnce a oznámit příslušnému orgánu nemocenského pojištění na
předepsaném tiskopisu její trvání vždy k 14. kalendářnímu dni ode dne jejího vzniku,“.
22. V § 61 písm. n) se slova „pojištěnci na
předepsaném tiskopisu změnu diagnózy nemoci,
která odůvodňuje dočasnou pracovní neschopnost,
a to nejpozději v pracovní den následující po dni,
kdy o této změně rozhodl, a“ zrušují.
23. V § 61 písm. o) se slova „a zaměstnavateli“
zrušují.
24. V § 61 písm. q) se za slova „na předepsaném
tiskopisu“ vkládají slova „nástup k poskytování lůžkové péče, ukončení poskytování lůžkové péče dočasně práce neschopnému pojištěnci,“.
25. V § 61 písm. t) se slova „a sdělit“ nahrazují
slovem „ , sdělit“ a na konci písmene t) se doplňují
slova „ , neumožnit jiné fyzické nebo právnické
osobě pod svou identitou přístup na elektronickou
adresu určenou orgánem nemocenského pojištění,
chránit přidělený identifikátor ošetřujícího lékaře
před zneužitím a oznámit neprodleně příslušnému
orgánu nemocenského pojištění ztrátu, odcizení
nebo zneužití přiděleného identifikátoru ošetřujícího
lékaře“.

28. V § 61 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Ošetřující lékař může plnit povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. e), g), i), j), n), o) a q) v elektronické podobě zasláním na elektronickou adresu
určenou orgánem nemocenského pojištění.
(3) Zaslání v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou orgánem nemocenského pojištění podle odstavce 2 provede ošetřující lékař nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy nastala skutečnost zakládající povinnost uvedenou
v odstavci 1 písm. e), g), i), j), n), o) a q).“.
29. V § 62 odst. 1, § 64 odst. 1 písm. g), § 67
písm. c), § 69 písm. b) a h), § 84 odst. 2 písm. n)
a § 167b se text „§ 61“ nahrazuje textem „§ 61
odst. 1“.
30. V § 64 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmena m) až q) se označují jako písmena l) až p).
31. V § 64 odst. 1 se na konci textu písmene m)
doplňují slova „a v případě, že u téhož zaměstnavatele vykonává více zaměstnání, sděluje všechna zaměstnání u téhož zaměstnavatele“.
32. V § 64 odst. 1 písmeno o) zní:
„o) informovat neprodleně zaměstnavatele o rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (karantény) včetně čísla nebo identifikátoru rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, o rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (karantény), o době jejího
trvání a v období prvních 14 kalendářních dnů
dočasné pracovní neschopnosti i o změně místa
pobytu nebo doby a rozsahu povolených vycházek, a popřípadě, náleží-li pojištěnci po
uplynutí tohoto období v době dočasné pracovní neschopnosti nadále započitatelný příjem
[§ 16 písm. b)], též v období, po které mu v době
dočasné pracovní neschopnosti náleží tento příjem,“.
33. V § 75 se doplňuje odstavec 3, který zní:
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„(3) Ukončení dočasné pracovní neschopnosti
podle odstavce 1 zaznamená orgán nemocenského
pojištění do registru pojištěnců nejpozději v pracovní
den následující po dni, kdy o tomto ukončení rozhodl.“.
34. V § 84 odst. 2 písm. m) se slovo „osmého“
nahrazuje slovem „patnáctého“.
35. V § 84 odst. 2 písm. s) se slova „České
správě sociálního zabezpečení“ zrušují a slova „a registru zaměstnavatelů“ nahrazují slovy „ , registru
zaměstnavatelů a registru ošetřujících lékařů a orgánů
ochrany veřejného zdraví (dále jen „registr ošetřujících lékařů“)“.
36. V § 84 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:
„u) vedou evidenci ošetřujících lékařů a orgánů
ochrany veřejného zdraví, kteří spadají do jejich
místní příslušnosti podle § 83 odst. 2 písm. a)
a d).“.
37. V § 84 odst. 3 písm. d) se za slovo „souhlas“ vkládají slova „nebo souhlas v elektronické podobě“.
38. V § 84 odst. 3 se na konci písmene d) doplňují slova „ ; udělení nebo neudělení předchozího
souhlasu neprodleně zaznamenávají do registru pojištěnců“.
39. V § 85 odst. 1 se v písmenech d) a e) slova
„vede registr“ nahrazují slovy „předávají údaje potřebné k vedení registru“ a na konci textu písmene e)
se doplňují slova „a registru ošetřujících lékařů“.
40. V § 86 odst. 2 písm. e) se slova „a g)“ nahrazují slovy „a h)“.
41. V § 86 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
„f) přijímají rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, doklady potvrzující trvání
dočasné pracovní neschopnosti, rozhodnutí
o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, potvrzení o nařízení karantény, doklady potvrzující trvání karantény, potvrzení o ukončení karantény a další hlášení ve věcech dočasné pracovní neschopnosti, která je povinen podávat
ošetřující lékař,
g) informují neprodleně příslušný služební útvar
o skutečnostech potřebných pro stanovení ná-
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roku na nemocenské a pro výplatu nemocenského.“.
42. V § 94 odst. 1 větě třetí se za slova „účast na
pojištění“ vkládají slova „ , a vznikla-li tomuto zaměstnanci účast na pojištění na základě postupu podle § 7 odst. 3 a § 7a odst. 2 části věty za středníkem
v kalendářním měsíci, v němž doba zaměstnání
skončila, do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl
zúčtován příjem, který založil účast na pojištění“.
43. V § 94 odst. 2 se slova „tato změna nastala“
nahrazují slovy „se o této změně dozvěděl“.
44. V § 95 odst. 1 písm. d) se slova „ , dobu
karantény“ nahrazují slovy „a dobu karantény, které
spadají do doby zaměstnání“.
45. V § 97 odst. 1 se věta první nahrazuje větami „Zaměstnavatel je povinen přijímat žádosti
svých zaměstnaných osob o dávky, s výjimkou nemocenského, a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu, a to včetně
podkladů pro nemocenské, a neprodleně je spolu
s údaji potřebnými pro výpočet dávek předávat
okresní správě sociálního zabezpečení; údaji potřebnými pro výplatu nemocenského jsou též údaje
o způsobu výplaty mzdy, platu nebo odměny. Podklady pro výpočet nemocenského a údaje o způsobu
výplaty mzdy, platu nebo odměny zaměstnavatel zasílá okresní správě sociálního zabezpečení neprodleně po uplynutí prvních 14 dnů trvání dočasné
pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel je povinen
okresní správě sociálního zabezpečení neprodleně
oznamovat též všechny skutečnosti, které mohou
mít vliv na výplatu dávek.“.
46. V § 97 odst. 2 se slovo „čtvrté“ nahrazují
slovem „šesté“.
47. V § 101 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ , pokud je nepřijímají služební
orgány [§ 86 odst. 2 písm. f)]“.
48. V § 104 odst. 3 se za slovo „sdělit“ vkládají
slova „na předepsaném tiskopise“.
49. Na konci § 105 se doplňuje věta „Ustanovení § 60 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. t) a § 61 odst. 2
a 3 platí zde obdobně.“.
50. V § 109 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Dávka se vyplácí,
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a) jde-li o nemocenské, na základě žádosti pojištěnce, za kterou se považuje rozhodnutí
o vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo
potvrzení o nařízení karantény, vydané ošetřujícím lékařem nebo orgánem ochrany veřejného
zdraví na předepsaném tiskopise, a to u
1. pojištěnců, s výjimkou příslušníků, trvá-li
dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa déle než 14 kalendářních dnů,
2. příslušníků, s výjimkou vojáků z povolání
a vojáků v záloze ve výkonu vojenské činné
služby, trvá-li dočasná pracovní neschopnost
nebo karanténa déle než doba, po kterou se
při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě poskytuje příslušníkovi služební příjem,
3. vojáků z povolání, trvá-li dočasná pracovní
neschopnost nebo karanténa déle než doba,
po kterou při dočasné pracovní neschopnosti
nebo karanténě náleží vojáku z povolání služební plat,
4. vojáků v záloze ve výkonu vojenské činné
služby, trvá-li dočasná pracovní neschopnost
nebo karanténa déle než doba, po kterou při
dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě náleží vojáku v záloze služné;
podpis osoby, která uplatňuje nárok na nemocenské,
se nevyžaduje; odesláním rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem
nebo potvrzení o nařízení karantény orgánem ochrany veřejného zdraví nebo ošetřujícím lékařem se má
za to, že pojištěnec o výplatu nemocenského požádal,
b) jde-li o dávku podle § 4, s výjimkou nemocenského, na základě písemné žádosti podepsané
fyzickou osobou, která uplatňuje nárok na
dávku a její výplatu; žádost o ošetřovné v případě převzetí ošetřování (péče) musí být podepsána též zaměstnancem, od něhož se ošetřování (péče) přebírá. Je-li předepsán pro žádost tiskopis, musí být žádost podána na tomto
tiskopisu.
(2) Žádost o výplatu dávky se podává,
a) jde-li o nemocenské, u orgánu nemocenského
pojištění,
b) jde-li o dávky podle § 4, s výjimkou nemocenského,
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1. u zaměstnavatele, jde-li o zaměstnané osoby,
s výjimkou zahraničních zaměstnanců,
2. u okresní správy sociálního zabezpečení, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné,
o osoby, které byly zaměstnanými osobami,
pokud jim vznikl nárok na dávku v ochranné
lhůtě a jejich bývalý zaměstnavatel zanikl,
a o zahraniční zaměstnance,
3. u služebního útvaru, jde-li o příslušníky,
4. u věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence, jde-li o odsouzené osoby,
5. podle bodů 1 až 4, vznikl-li nárok na dávku
v ochranné lhůtě nebo uplatňují-li nárok na
výplatu dávky v případě úmrtí pojištěnce
osoby uvedené v § 51 odst. 1.“.
51. V § 109 odst. 6 závěrečné části ustanovení
se slovo „čtvrtá“ nahrazuje slovem „šestá“.
52. Za § 109 se vkládá nový § 109a, který zní:
„§ 109a
Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti a potvrzení o trvání potřeby ošetřování za
dobu po skončení zaměstnání a rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti a rozhodnutí
o ukončení potřeby ošetřování, pokud dočasná pracovní neschopnost nebo potřeba ošetřování skončily
po skončení doby zaměstnání, může pojištěnec
podat též u okresní správy sociálního zabezpečení,
která je místně příslušná podle § 83 odst. 1 písm. a)
nebo § 83 odst. 5 nebo 6.“.
53. § 109a zní:
„§ 109a
Potvrzení o trvání potřeby ošetřování za dobu
po skončení zaměstnání a rozhodnutí o ukončení
potřeby ošetřování, pokud potřeba ošetřování skončila po skončení doby zaměstnání, může pojištěnec
podat též u okresní správy sociálního zabezpečení,
která je místně příslušná podle § 83 odst. 1 písm. a)
nebo § 83 odst. 5 nebo 6.“.
54. V § 110 se na konci odstavce 5 doplňují
věty „Nemocenské se zaměstnanci vyplácí stejným
způsobem, jakým je zaměstnanci vyplácena mzda,
plat nebo odměna, pokud zaměstnanec nepožádá
o jiný způsob výplaty nemocenského; má-li se nemocenské vyplácet zaměstnanci v hotovosti, vyplácí
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se prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu zaměstnance uvedenou v registru pojištěnců,
pokud zaměstnanec neuvedl jinou adresu pro účely
výplaty nemocenského. Nemocenské se osobě samostatně výdělečně činné a zahraničnímu zaměstnanci
vyplácí stejným způsobem, jakým osoba samostatně
výdělečně činná nebo zahraniční zaměstnanec platí
pojistné na pojištění, a to na účet nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu uvedenou
v registru pojištěnců, neurčí-li osoba samostatně výdělečně činná nebo zahraniční zaměstnanec jiný způsob výplaty nemocenského.“.
55. Za § 110 se vkládá nový § 110a, který
včetně nadpisu zní:
„§ 110a
Výplata nemocenského v poloviční výši
V případě podezření, že si pojištěnec přivodil
dočasnou pracovní neschopnost z některého z důvodů uvedených v § 31, se nemocenské vyplácí ve
výši stanovené podle § 31 do doby, než bude zjištěno, že dočasná pracovní neschopnost z tohoto důvodu nenastala; pokud dočasná pracovní neschopnost z tohoto důvodu nenastala, nemocenské se doplatí. Lhůta uvedená v § 46 odst. 2 větě první plyne
ode dne zjištění, že dočasná pracovní neschopnost
nenastala z žádného z důvodů uvedených v § 31.“.
56. V § 114 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Subjekty uvedené v § 81 odst. 3 písm. a), b), e),
f) a g) mohou sdělit údaje podle odstavce 1, pokud
nebudou ohroženy úkoly, které plní; odmítnout sdělit údaje mohou i bez udání důvodu.“.
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59. V § 116 odst. 9 se slova „až 7“ nahrazují
slovy „až 8“.
60. V § 117 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:
„(6) Ústav zdravotnických informací a statistiky
České republiky je povinen sdělit na žádost orgánům
nemocenského pojištění údaje z Národního registru
zdravotnických pracovníků a údaje z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb potřebné
pro provádění pojištění.
(7) Ministerstvo zdravotnictví je povinno sdělit
na žádost orgánům nemocenského pojištění údaje
o orgánech ochrany veřejného zdraví potřebné pro
provádění pojištění.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.
61. V § 121 odst. 1 se slova „a registry zaměstnavatelů“ nahrazují slovy „ , registry zaměstnavatelů
a registry ošetřujících lékařů“.
62. V § 121 se na konci odstavce 3 doplňuje
věta „Ostatní subjekty mají přístup do informačního
systému pojištění, jen stanoví-li tak zákon.“.
63. V § 122 odstavec 2 zní:
„(2) Správcem registru pojištěnců, jde-li o zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně
činné, je Ministerstvo práce a sociálních věcí, přičemž tento registr je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. Správcem registrů pojištěnců, jde-li o příslušníky a odsouzené osoby, jsou služební orgány v oborech své působnosti.“.
64. V § 122 odst. 3 písmeno m) zní:

57. V § 116 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„m) údaje o dávkách,“.

„(7) Orgány nemocenského pojištění sdělují
zaměstnavatelům na jejich žádost, že obdržely rozhodnutí o tom, že zaměstnanec byl uznán dočasně
práce neschopným k zaměstnání u zaměstnavatele,
rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti tohoto zaměstnance, potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance nebo potvrzení o nařízení, trvání nebo ukončení karantény.“.

65. V § 122 odst. 3 se za písmeno m) vkládá
nové písmeno n), které zní:

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8
a 9.
58. V § 116 odst. 7 písm. d) se slova „a zda vyplácená dávka dosahuje výše podléhající výkonu
rozhodnutí,“ nahrazují slovy „ , jaká je výše dávky“.

„n) údaje o době trvání dočasné pracovní neschopnosti, místu pobytu pojištěnce v době dočasné
pracovní neschopnosti a rozsahu a době povolených vycházek, údaj o tom, který ošetřující
lékař rozhodl o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti, potvrdil její trvání nebo
oznámil další skutečnosti ve věcech dočasné
pracovní neschopnosti, statistickou značku
diagnózy, a údaje o době trvání karantény
a o tom, který orgán ochrany veřejného zdraví
nebo ošetřující lékař rozhodl o nařízení a ukončení karantény,“.
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Dosavadní písmena n) až x) se označují jako písmena o) až y).
66. Za § 122 se vkládá nový § 122a, který zní:
„§ 122a
(1) Přístup do registru pojištěnců, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, má též
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e), f) a g) mohou odmítnout, a to i bez udání důvodu,
sdělit ze svého informačního systému údaje o probíhajících nebo předchozích dočasných pracovních neschopnostech jimi určeným ošetřujícím lékařům
nebo o jimi určených pojištěncích; § 114 odst. 3 věta
druhá a třetí platí zde obdobně.“.
67. V § 123 odstavec 2 zní:

1. jehož dočasnou pracovní neschopnost posuzuje, nebo

„(2) Správcem registru zaměstnavatelů, jde-li
o zaměstnavatele zaměstnaných osob, je Ministerstvo práce a sociálních věcí, přičemž tento registr je
součástí Jednotného informačního systému práce
a sociálních věcí. Správcem registrů zaměstnavatelů,
jde-li o zaměstnavatele příslušníků a odsouzených
osob, jsou služební orgány v oborech své působnosti.“.

2. o jehož předchozích dočasných pracovních
neschopnostech rozhodoval, nebo jejichž
trvání potvrzoval, v období 1 roku přede
dnem, v němž příslušný údaj z registru pojištěnců zjišťuje,

68. V § 123 odst. 3 úvodní část ustanovení zní:
„V registru zaměstnavatelů spravovaném Ministerstvem práce a sociálních věcí se o zaměstnavatelích
vedou tyto údaje:“.

a) poskytovatel zdravotních služeb, jde-li o údaje
uvedené v § 122 odst. 3 písm. a) až j), s), t) a u)
a údaje uvedené v § 122 odst. 3 písm. n) včetně
statistické značky diagnózy, které se týkají pojištěnce,

b) orgán ochrany veřejného zdraví, jde-li o údaje
uvedené v § 122 odst. 3 písm. a) až j), s), t) a u)
a údaje o karanténě uvedené v § 122 odst. 3
písm. n), s výjimkou statistické značky diagnózy, které se týkají pojištěnce,
1. o jehož karanténě rozhoduje, nebo
2. o jehož předchozích karanténách rozhodoval nebo jejichž trvání potvrzoval, v období 1 roku přede dnem, v němž příslušný údaj
z registru pojištěnců zjišťuje,
c) zaměstnavatel, jde-li o údaje uvedené v § 122
odst. 3 písm. n), s výjimkou statistické značky
diagnózy, které se týkají pojištěnce, pokud
orgánu nemocenského pojištění oznámil nástup
tohoto zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na pojištění, a to v době trvání takového zaměstnání a dále v době 1 měsíce ode dne
skončení ochranné lhůty pro nemocenské z tohoto zaměstnání, v době 1 měsíce ode dne skončení zaměstnání, z něhož neplyne ochranná
lhůta, nebo do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž skončila dočasná
pracovní neschopnost tohoto zaměstnance, pokud trvala i po skončení zaměstnání zakládajícího účast na pojištění,

69. Za § 123 se vkládá nový § 123a, který
včetně nadpisu zní:
„§ 123a
Registr ošetřujících lékařů
(1) Registr ošetřujících lékařů slouží orgánům
nemocenského pojištění k ověřování
a) oprávnění ošetřujících lékařů
1. k posuzování zdravotního stavu ve věcech
pojištění,
2. pro podávání hlášení ve věcech posuzování
zdravotního stavu pro účely pojištění,
3. k získávání údajů z informačních systémů
pojištění pro účely posuzování dočasné pracovní neschopnosti,
b) oprávnění orgánů ochrany veřejného zdraví
1. pro podávání hlášení ve věcech karantény
pro účely pojištění,
2. k získávání údajů z informačních systémů
pojištění pro účely posuzování karantény.

d) pojištěnec, jde-li o údaje, které se týkají jeho
osoby a pojištění.

(2) Správcem registru ošetřujících lékařů je Ministerstvo práce a sociálních věcí, přičemž tento registr je součástí Jednotného informačního systému
práce a sociálních věcí.

(2) Subjekty uvedené v § 81 odst. 3 písm. a), b),

(3) Registr ošetřujících lékařů obsahuje o oše-
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třujících lékařích, kteří jsou jako poskytovatelé zdravotních služeb fyzickými osobami, tyto údaje:
a) jméno, příjmení a titul, datum a místo narození,
pohlaví, rodné číslo, bylo-li přiděleno, v případě
cizinců číslo cestovního dokladu nebo jiného
průkazu totožnosti,
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(5) Registr ošetřujících lékařů obsahuje o orgánech ochrany veřejného zdraví tyto údaje:
a) označení orgánu ochrany veřejného zdraví,
b) adresu sídla orgánu ochrany veřejného zdraví,
adresu elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky,

b) adresu místa trvalého pobytu ošetřujícího lékaře, a jde-li o cizince, adresu hlášeného pobytu, a další kontaktní údaje, například telefonní číslo, adresu elektronické pošty nebo
identifikátor datové schránky, pokud adresu
a další kontaktní údaje ošetřující lékař sdělil, název a adresu zdravotnického zařízení, pracoviště nebo ordinace, a identifikační číslo ošetřujícího lékaře,

70. V § 124 se na konci odstavce 2 doplňuje
věta „Pojištěnec je povinen uhradit plátci dávky
přeplatek na nemocenském dále v případě, kdy mu
nemocenské bylo vypláceno v plné výši, i když
výše nemocenského náležela ve výši stanovené
podle § 31.“.

c) označení odbornosti nebo odborností včetně
specializovaných a zvláštních odborných způsobilostí a datum jejich získání,

71. V § 126 se na konci odstavce 5 doplňuje
věta „Ustanovení § 124 odst. 4 věty druhé zde platí
obdobně.“.

d) datum zahájení poskytování zdravotních služeb,
e) údaj o přerušení poskytování zdravotních služeb, údaj o pozastavení poskytování zdravotních služeb, údaj o pokračování v poskytování
zdravotních služeb a údaj o zániku oprávnění
k poskytování zdravotních služeb,
f) identifikátor ošetřujícího lékaře pro verifikaci
pro elektronický styk.
(4) Registr ošetřujících lékařů obsahuje o ošetřujících lékařích, kteří jsou jako poskytovatelé zdravotních služeb právnickými osobami, tyto údaje:
a) označení poskytovatele zdravotnických služeb,
b) adresu sídla poskytovatele zdravotních služeb,
adresu elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky,
c) formu zdravotní péče, obory zdravotní péče,
popřípadě druh zdravotní péče nebo název
zdravotní služby, a to pro každé místo poskytování,
d) datum zahájení poskytování zdravotních služeb,

c) identifikátor orgánu ochrany veřejného zdraví
pro verifikaci pro elektronický styk.“.

72. V § 127 odst. 1 písm. c) se slova „uvedenou
v“ nahrazují slovem „podle“.
73. V § 128 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).
74. V § 129 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) v rozporu s § 64 odst. 1 písm. o) neinformuje
zaměstnavatele o rozhodnutí o vzniku dočasné
pracovní neschopnosti (karantény), o rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti
(karantény), o době jejího trvání nebo o změně
místa pobytu v období prvních 14 kalendářních
dnů dočasné pracovní neschopnosti.“.
75. V § 131 odst. 1 písm. i) se slovo „druhé“
nahrazuje slovem „třetí“.
76. V § 131 odst. 1 písm. j) se slova „čtvrté
nebo šesté“ nahrazují slovy „páté nebo sedmé“.
77. V § 138 odst. 1 písm. a) až h) a m) až o) se
text „§ 61“ nahrazuje textem „§ 61 odst. 1“.
78. V § 138 odst. 1 písm. d) se za slovo „pojištění“ vkládají slova „nástup k poskytování lůžkové
péče, ukončení poskytování lůžkové péče,“.

e) údaj o přerušení poskytování zdravotních služeb, údaj o pozastavení poskytování zdravotních služeb, údaj o pokračování v poskytování
zdravotních služeb a údaj o zániku oprávnění
k poskytování zdravotních služeb,

79. V § 138 odst. 1 písm. g) se slova „a zaměstnavateli“ zrušují.

f) identifikátor poskytovatele zdravotních služeb
pro verifikaci pro elektronický styk.

80. V § 138 odst. 1 písm. n) se slovo „prokazatelně“ nahrazuje slovy „na předepsaném tiskopisu“.
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81. V § 138a odst. 1 úvodní části ustanovení se
slovo „zdravotnických“ nahrazuje slovem „zdravotních“.

89. V § 162 odst. 3 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „a adresu určenou pro zasílání písemných podání podle odstavce 2 písm. b)“.

82. V § 138a odst. 1 písm. a), b), d) až n) a r) se
text „§ 61“ nahrazuje textem „§ 61 odst. 1“.

90. Za § 163 se vkládá nový § 163a, který zní:

83. V § 138a odst. 1 písm. i) se slova „pro účely
výplaty dávek nebo poskytování náhrady mzdy,
platu nebo odměny v době dočasné pracovní neschopnosti“ zrušují a na konci písmene i) se doplňují
slova „ , nebo nepotvrdí orgánu nemocenského pojištění na předepsaném tiskopisu trvání dočasné pracovní neschopnosti“.
84. V § 138a odst. 1 písm. m) se za slovo „pojištění“ vkládají slova „ , nesdělí orgánu nemocenského pojištění ztrátu, zničení nebo poškození tiskopisů používaných pro účely provádění pojištění“.
85. V § 138a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:
„u) v rozporu s § 61 odst. 1 písm. t) umožní jiné
fyzické nebo právnické osobě pod svou identitou přístup na elektronickou adresu určenou
orgánem nemocenského pojištění, nebo nechrání identifikátor ošetřujícího lékaře před
zneužitím, anebo neoznámí ztrátu nebo odcizení přiděleného identifikátoru ošetřujícího lékaře.“.
86. V § 162 odst. 2 písm. a) se slova „na určenou elektronickou adresu podatelny orgánu nemocenského pojištění“ nahrazují slovy „na elektronickou adresu určenou orgánem nemocenského pojištění“.
87. V § 162 odst. 2 se na konci písmene b) doplňují věty „Písemná podání na předepsaném tiskopise týkající se dočasné pracovní neschopnosti ošetřující lékař zasílá na adresu určenou orgánem nemocenského pojištění; to platí obdobně pro zasílání písemných podání týkajících se karantény orgánem
ochrany veřejného zdraví nebo ošetřujícím lékařem.
Orgán nemocenského pojištění může určit pro zasílání písemných podání na předepsaném tiskopise
adresu jiného než příslušného orgánu nemocenského
pojištění jen se souhlasem orgánu nemocenského pojištění, na jehož adresu mají být podání zasílána.“.
88. V § 162 odst. 3 písm. b) se slova „elektronickou adresu své podatelny určené“ nahrazují slovy
„elektronickou adresu určenou orgánem nemocenského pojištění“.

„§ 163a
Orgán nemocenského pojištění může provést
opravu zřejmých nesprávností ve vyhotovení rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,
potvrzení o době trvání dočasné pracovní neschopnosti, v rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní
neschopnosti a v rozhodnutí o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, nebo v potvrzení příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví
nebo ošetřujícího lékaře o nařízení, trvání nebo
ukončení karantény, jde-li o písařské chyby a zřejmé
nesprávnosti týkající se identifikačních údajů o pojištěnci nebo o zaměstnavateli.“.
91. § 166 včetně nadpisu zní:
„§ 166
Zástavní právo
Okresní správa sociálního zabezpečení a služební orgány mohou k zajištění vykonatelné pohledávky na přeplatku na dávce, regresní náhradě nebo
pokutě zřídit rozhodnutím zástavní právo k majetku
povinného, který má dluh na přeplatku na dávce,
regresní náhradě nebo pokutě; ustanovení § 104i zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení o zřízení zástavního práva k majetku plátce pojistného, který má dluh na pojistném nebo penále, zde
platí obdobně.“.
92. V § 167d se slova „do 20. dne“ nahrazují
slovy „do konce“.
93. Za § 167d se vkládají nové § 167e a 167f,
které včetně nadpisu znějí:
„§ 167e
Zvláštní postupy k utajení
a zajištění bezpečnosti
(1) Pro účely utajení činnosti zpravodajských
služeb České republiky, Policie České republiky,
Celní správy České republiky a Generální inspekce
bezpečnostních sborů a zajištění bezpečnosti jejich
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příslušníků lze použít zvláštní postupy při plnění
úkolů stanovených tímto zákonem.
(2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 mohou
použít
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ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o Úřadu práce České republiky
a o změně souvisejících zákonů
Čl. IX

a) příslušníci
1. zpravodajské služby České republiky,
2. Policie České republiky,
3. Celní správy České republiky,
4. Generální inspekce bezpečnostních sborů,
5. Hasičského záchranného sboru České republiky,
b) zpravodajské služby České republiky, Policie
České republiky, Celní správy České republiky,
Generální inspekce bezpečnostních sborů a Hasičský záchranný sbor České republiky,
c) orgány nemocenského pojištění.
(3) Zvláštní postupy podle odstavce 1 stanoví
vláda.
§ 167f
Správce informačního systému pojištění poskytuje zpravodajským službám a Ministerstvu vnitra
údaje z informačních systémů pojištění v rozsahu
potřebném pro plnění konkrétních úkolů v jejich působnosti nebo pro provádění opatření k evidenční
ochraně údajů vedených v informačních systémech
pojištění, a to, s přihlédnutím k technickým možnostem, též v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
Čl. VIII
Přechodná ustanovení
1. Účast na nemocenském pojištění za období
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzuje podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Vznikl-li nárok na výplatu nemocenského
před 1. lednem 2018 a tento nárok trvá alespoň dne
1. ledna 2018, stanoví se od 1. ledna 2018 nemocenské podle § 29 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění
účinném ode dne 1. ledna 2018.
3. Při posuzování dočasné pracovní neschopnosti, vystavování příslušných dokladů a uplatňování
nároku na nemocenské se u dočasné pracovní neschopnosti uznané přede dnem 1. ledna 2019 postupuje podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném
přede dnem 1. ledna 2019; to platí obdobně, pokud
jde o karanténu a uplatňování nároku na nemocenské
při karanténě.

Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb., zákona
č. 205/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb. a zákona
č. 134/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 4a odstavec 1 zní:
„(1) Ministerstvo je správcem Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, jehož
obsahem jsou údaje nezbytné k plnění úkolů ministerstva, Úřadu práce, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení v oblasti státní sociální podpory, pomoci v hmotné
nouzi, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením, sociálně-právní ochrany dětí,
státní politiky zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců
při platební neschopnosti zaměstnavatele, agendy
důchodového pojištění, posuzování zdravotního
stavu podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, agendy nemocenského pojištění
podle jiných právních předpisů a agendy pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti. Jednotný informační systém práce
a sociálních věcí může ministerstvo, Úřad práce,
Česká správa sociálního zabezpečení a okresní
správy sociálního zabezpečení využít rovněž za účelem získání potřebných údajů uvedených ve větě
první nezbytných pro výplatu a kontrolu vyplácení
dávek nebo podpory v nezaměstnanosti, podpory při
rekvalifikaci nebo kompenzace12), výplaty důchodů
a výplaty dávek nemocenského pojištění. Součástí
Jednotného informačního systému práce a sociálních
věcí je rovněž Standardizovaný záznam sociálního
pracovníka vedený podle zákona o pomoci v hmotné
nouzi a zákona o sociálních službách; vzor Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka stanoví
ministerstvo vyhláškou.“.
2. V § 4a odstavec 2 zní:
„(2) Údaje z Jednotného informačního systému
práce a sociálních věcí mohou být poskytovány subjektu, jehož se týkají. Údaje vedené v Jednotném informačním systému práce a sociálních věcí mohou
být ministerstvem z tohoto systému poskytovány
dále jen v případech a za podmínek uvedených v zákoně.“.
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3. V § 4a se doplňují odstavce 6 a 7, které
včetně poznámky pod čarou č. 13 znějí:
„(6) Ministerstvo zřídí na žádost České správy
sociálního zabezpečení zaměstnanci České správy
sociálního zabezpečení a zaměstnanci okresní správy
sociálního zabezpečení oprávnění k přístupu k údajům vedeným v Jednotném informačním systému
práce a sociálních věcí v rozsahu potřebném pro výkon jeho činností podle zákona a tento přístup eviduje.
(7) V rámci Jednotného informačního systému
práce a sociálních věcí se zpracovávají rovněž anonymizované údaje pro účely statistik, vykazování
a publikace otevřených dat. Takto zpracované údaje
a z nich pocházející statistiky může ministerstvo předávat jiným orgánům veřejné moci a publikovat je
jako otevřená data podle zvláštního právního předpisu13).

Částka 90

e) poskytuje služby elektronického podání,
f) poskytuje služby pro asistované podání,
g) poskytuje veřejnosti informace o otázkách sociální péče a o oblastech sociální politiky,
h) slouží jako resortní katalog otevřených dat a poskytuje publikovaná otevřená data dle zvláštního předpisu13).
(3) Portál může poskytovat služby také prostřednictvím Portálu veřejné správy spravovaného
Ministerstvem vnitra podle zvláštního předpisu16).
Na takové služby se hledí jako na služby poskytované portálem.
14

) § 2 písm. s) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

15

) § 5 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

16

13

) § 4b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.“.

) § 6f zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

4. § 4b včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 14 až 16 zní:

ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST

„§ 4b
Resortní portál práce a sociálních věcí
(1) Ministerstvo je správcem a provozovatelem
Resortního portálu práce a sociálních věcí (dále jen
„portál“). Portál je veřejným informačním systémem
podle zvláštního právního předpisu14) a je informačním systémem veřejné správy. Portál je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních
věcí.
(2) Portál zejména

Čl. X
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení, s výjimkou
a) ustanovení čl. I bodů 2 až 9, 12 až 36, 38, 39, 43,
44, 48 a 50 a čl. II, která nabývají účinnosti
dnem 1. ledna kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, v němž uplynulo
6 měsíců ode dne jeho vyhlášení,

a) poskytuje služby Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí uživatelům tohoto
informačního systému v rozsahu stanoveném
ministerstvem,

b) ustanovení čl. I bodů 10 a 51, čl. III bodu 15
a čl. VII bodu 93, která nabývají účinnosti dnem
jeho vyhlášení,

b) poskytuje klientské elektronické služby autorizovaným subjektům,

c) ustanovení čl. VII bodu 10 a čl. VIII bodu 2,
která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018,

c) poskytuje informace o úředních postupech a životních situacích, povinně zveřejňované dle
zvláštního právního předpisu15),

d) ustanovení čl. III bodů 1, 3, 6 a 21, čl. VII bodů
12 až 15, 17 až 30, 32, 33, 35 až 41, 44 až 47, 49
až 51, 53, 54, 56, 59 až 69, 73 až 80 a 82 až 90,
čl. VIII bodu 3 a čl. IX, která nabývají účinnosti
dnem 1. ledna 2019.

d) poskytuje elektronické formuláře pro související agendy a podání,

v z. Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Sbírka zákonů č. 260 / 2017

Částka 90

Strana 2799

260
ZÁKON
ze dne 19. července 2017,
kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení
výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým fondům (zákon o rozpočtovém
určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona
č. 1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/
/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 295/
/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/
/2014 Sb., zákona č. 391/2015 Sb. a zákona č. 24/
/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,“.
2. V § 4 odstavec 2 zní:
„(2) Procento, kterým se obce s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna (dále jen
„ostatní obce“) podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm. b)
až f), se vypočte jako součet
a) poměru započtené výměry katastrálních území
obce (odstavec 7) k celkově započtené výměře
katastrálních území všech obcí, vyjádřeného
v procentech a násobeného koeficientem 0,03,
b) poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel
všech obcí vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,10,
c) poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu
zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za
všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,09,
d) poměru násobku postupných přechodů, vypočteného pro obec pomocí koeficientů postupných přechodů, k součtu násobků postupných
přechodů vypočtených za ostatní obce, vyjádře-

ného v procentech a násobeného koeficientem
0,78 a dále násobeného celkovým procentem,
kterým se na část celostátního hrubého výnosu
daní podle odstavce 1 písm. b) až f) podílejí
ostatní obce, toto celkové procento se vypočte
způsobem uvedeným v odstavci 4.“.
3. V § 4 odstavec 5 zní:
„(5) Procento, kterým se hlavní město Praha,
Plzeň, Ostrava a Brno podílejí na procentní části
celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1
písm. b) až f), se vypočte jako součet
a) poměru započtené výměry katastrálních území
obce (odstavec 7) k celkově započtené výměře
katastrálních území všech obcí, vyjádřeného
v procentech a násobeného koeficientem 0,03,
b) poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel
všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,10,
c) poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu
zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za
všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,09,
d) poměru násobku příslušného přepočítacího
koeficientu uvedeného v příloze č. 3 k tomuto
zákonu a připadajícího na hlavní město Prahu,
Plzeň, Ostravu nebo Brno a počtu obyvatel
hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy nebo
Brna k součtu násobků příslušných přepočítacích koeficientů uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu a počtu obyvatel připadajících na
hlavní město Prahu, Plzeň, Ostravu, Brno a na
ostatní obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,78.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Při stanovení podílů obcí na daňových příjmech a převodu daňových příjmů, na které vznikl
obcím nárok podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění
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účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a které nebyly převedeny do rozpočtů obcí
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

měrou katastrálních území obcí k 1. lednu 2017,
s počty zaměstnanců k 1. prosinci 2016 a s počty dětí
a žáků k 30. září 2016.

2. Poprvé se vyhláška podle § 4 odst. 11 zákona
č. 243/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, vydá tak, aby nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2018 s počty obyvatel obcí a vý-

Účinnost

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

v z. Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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261
ZÁKON
ze dne 19. července 2017,
kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb.,
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o civilním letectví
Čl. I
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/
/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/
/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/
/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/
/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/
/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 375/
/2011 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 250/
/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 319/
/2016 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se věty „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze
dne 26. března 2002 o pravidlech a postupech pro
zavedení provozních omezení ke snížení hluku na
letištích Společenství. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003
o hlášení událostí v civilním letectví.“ zrušují.
2. V poznámce pod čarou č. 1a se věty „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/
/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES. Nařízení Komise (EU) č. 805/2011 ze
dne 10. srpna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých
osvědčení řídících letového provozu podle nařízení

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.“
nahrazují větami
„Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/
/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod
a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/
/56/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/
/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním
letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních
a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu
a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007
a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 598/
/2014 ze dne 16. dubna 2014 o pravidlech a postupech
pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na
letištích Unie v rámci vyváženého přístupu, kterým se
zrušuje směrnice 2002/30/ES.
Nařízení Komise (EU) 2015/340 ze dne 20. února 2015,
kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se průkazů způsobilosti a osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 805/2011.“.

3. V § 2 odst. 2 se ve větě druhé číslovka „20“
nahrazuje číslovkou „25“.
4. V § 2 se odstavec 9 zrušuje.
Dosavadní odstavce 10 až 15 se označují jako odstavce 9 až 14.
5. V § 18 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Činnost výkonného letce může být vykonávána pro leteckého dopravce na základě pracovního poměru nebo na základě smlouvy podle občanského zákoníku; tato smlouva musí být písemná.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
6. Poznámka pod čarou č. 16 zní:
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„16) Nařízení Komise (EU) 2015/340.“.

7. V § 36 se odstavec 2 zrušuje.
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ke snížení hluku a zhodnocení jejich dopadů. Zprávu
o hlukové situaci provozovatel letiště doplní do
konce kalendářního roku, ve kterém ji zaslal Úřadu.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

(3) Údaje obsažené ve zprávě o hlukové situaci
a v jejím doplnění stanoví prováděcí právní předpis.

8. V § 37 odst. 2 písm. b) se slovo „pozemních“
nahrazuje slovem „zabezpečovacích“.

§ 42b

9. V § 37 odstavec 4 zní:
„(4) Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení se dělí na ochranná pásma
a) radiolokačních zařízení,
b) navigačních zařízení,
c) komunikačních zařízení,
d) zařízení pro leteckou meteorologickou službu,
e) zařízení pro leteckou informační službu,
f) světelných a rádiových návěstidel a
g) podzemních leteckých staveb.“.
10. § 42a a 42b včetně poznámek pod čarou
č. 35 a 36 znějí:
„§ 42a
(1) Provozovatel letiště stanoveného přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
pravidla a postupy pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích35) zpracuje za
každý kalendářní rok zprávu obsahující údaje o provozu a hlukové situaci na letišti a o zavedených a zamýšlených opatřeních ke snížení hluku a zhodnocení
jejich dopadů (dále jen „zpráva o hlukové situaci“)
a zašle ji do konce měsíce března následujícího kalendářního roku Úřadu. Pro zpracování zprávy
o hlukové situaci využije provozovatel letiště údaje
získané za použití metody podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího pravidla a postupy pro zavedení provozních omezení ke snížení
hluku na letištích35).
(2) Jsou-li na letišti podle odstavce 1 po dobu
dvou po sobě jdoucích kalendářních let překračovány hygienické limity hluku stanovené zákonem
upravujícím ochranu veřejného zdraví36), doplní
provozovatel letiště zprávu o hlukové situaci údaji
o odhadovaném počtu osob vystavených hluku za
předcházející dva kalendářní roky, plánovaném rozvoji letiště, předpokládaném vývoji hlukové situace
na letišti a o možnostech zavedení nových opatření

(1) Jsou-li v souvislosti s provozováním letiště
stanoveného přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím pravidla a postupy pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích35) po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních let
překračovány hygienické limity hluku stanovené zákonem upravujícím ochranu veřejného zdraví36),
Úřad rozhodne z moci úřední a za podmínek stanovených tímto přímo použitelným předpisem o zavedení provozních omezení ke snížení hluku na takovém letišti.
(2) Účastníky řízení o zavedení provozních
omezení ke snížení hluku na letišti jsou pouze
zúčastněné strany stanovené přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím pravidla a postupy pro zavedení provozních omezení ke snížení
hluku na letištích35); to neplatí, jde-li o místní
obyvatele, jejich zástupce a příslušné místní orgány
(dále jen „místní obyvatelé“). O zahájení řízení uvědomí Úřad účastníky veřejnou vyhláškou. Řízení je
zahájeno uplynutím lhůty stanovené v oznámení
o zahájení řízení; lhůta nesmí být kratší než 15 dnů
ode dne vyvěšení oznámení o zahájení řízení na
úřední desce. Písemnosti se v řízení doručují účastníkům veřejnou vyhláškou; to se netýká provozovatele letiště.
(3) Úřad v rozhodnutí uvede den, od kterého
mají být provozní omezení ke snížení hluku na letišti
zavedena.
(4) Úřad před vydáním rozhodnutí zveřejní na
úřední desce koncept výrokové části a odůvodnění
rozhodnutí s uvedením, v jaké lhůtě, kde a jakým
způsobem mohou účastníci řízení proti konceptu
podávat námitky a navrhovat doplnění řízení a místní
obyvatelé mohou uplatňovat připomínky. Po vyhodnocení námitek a připomínek uplatněných ke
konceptu výrokové části a odůvodnění rozhodnutí
a návrhů na doplnění řízení Úřad upravený koncept
opětovně zveřejní na úřední desce a zašle jej v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím pravidla a postupy pro zavedení pro-
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vozních omezení ke snížení hluku na letištích35) příslušným orgánům členských států Evropské unie
a Evropské komisi. K opětovně zveřejněnému konceptu výrokové části a odůvodnění rozhodnutí nelze
námitky ani připomínky uplatnit; to platí i pro návrhy na doplnění řízení.
(5) Pokud to vyžaduje nebo umožňuje hluková
situace na letišti, Úřad z moci úřední rozhodnutí
změní. Na řízení o změně rozhodnutí se odstavce 2
až 4 použijí obdobně. Umožňuje-li to hluková situace na letišti, Úřad rozhodnutí zruší. Na řízení
o zrušení rozhodnutí se odstavec 2 a odstavec 4 věta
první použijí obdobně.
35

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 598/
/2014.

36

) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 49aa odst. 1 se slova „vůči ní prokazatelně v prodlení s úhradou ceny za“ nahrazují slovy
„vůči ní nebo vůči Evropské organizaci pro bezpečnost letecké navigace (EUROCONTROL) prokazatelně v prodlení s úhradou ceny za touto osobou“.
12. V § 49aa odst. 4 písm. c) se slova „Organizaci pro bezpečnost leteckého provozu EUROCONTROL“ nahrazují slovy „Evropské organizaci
pro bezpečnost letecké navigace (EUROCONTROL)“.
13. V § 55a odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 37 zní:
„b) plní úkoly příslušného orgánu podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího hlášení událostí v civilním letectví37),
včetně úkolů kontaktního místa a zveřejňování
bezpečnostní zprávy.
37

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/
/2014.“.

14. § 55d se zrušuje.
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17. V § 88 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až n) se označují jako písmena c) až m).
18. V § 88 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:
„n) předává Evropské komisi zprávu o uplatňování
přístupu spravedlivého posouzení podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího hlášení událostí v civilním letectví37).“.
19. V § 89 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u) až w), která
znějí:
„u) vydává, mění a zrušuje rozhodnutí o zavedení
provozních omezení ke snížení hluku na letišti
a plní další úkoly příslušného orgánu podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího pravidla a postupy pro zavedení
provozních omezení ke snížení hluku na letištích35),
v) dohlíží na plnění povinností zaměstnavatelů
a organizací při uplatňování přístupu spravedlivého posouzení podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího hlášení
událostí v civilním letectví37),
w) je příslušným úřadem pro osvědčování osob
a organizací a vykonávání dohledu nad nimi
podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího společná pravidla v oblasti civilního letectví1c).“.
20. V § 92 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:
„d) jako provozovatel letadla, pilot letadla nebo poskytovatel leteckých služeb v rozporu s § 55b
odst. 1 neoznámí Ústavu bez zbytečného odkladu jiný než vážný incident,“.
Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h).
21. V § 92 odst. 2 se na konci písmene f) doplňuje slovo „nebo“.

15. V § 58 odst. 1 úvodní části ustanovení
a v § 58 odst. 1 písm. c) se slova „Evropské unie5i)“
nahrazují slovy „Evropské unie20)“.

22. V § 92 odst. 2 se na konci textu písmene g)
slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno h) se
zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 5i se zrušuje.

23. V § 92 odst. 3 se na konci písmene d) slovo
„nebo“ zrušuje.

16. V § 71 a 71c se na konci textu odstavce 1
doplňují slova „nebo riziko pro životní prostředí“.

24. V § 92 se na konci odstavce 3 tečka nahra-
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zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které
zní:
„f) v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím hlášení událostí v civilním letectví37)
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3. bez platného průkazu způsobilosti,
28

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/
/2008, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) 2015/340.“.

1. jako osoba povinná nahlásit událost nenahlásí tuto událost nebo ji nenahlásí ve stanovené lhůtě nebo stanoveným způsobem,
nebo

28. V § 92b odst. 2 písm. b) se slova „bodu 1
nebo 2,“ nahrazují slovem „ , nebo“.

2. jako zúčastněná osoba použije informace poskytnuté z evropské centrální evidence.“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

25. V § 92 odstavec 4 zní:
„(4) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a),
b) do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g), j) nebo l), odstavce 2 písm. c)
nebo d) nebo odstavce 3 písm. e) bodu 1, 2
nebo 3 nebo písm. f),
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až e), i) nebo n), odstavce 2
písm. b) nebo g) nebo odstavce 3 písm. a),
d) od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 1 písm. b), f) nebo h),
odstavce 2 písm. e) nebo f) nebo odstavce 3
písm. b), c) nebo písm. e) bodu 4, nebo
e) od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k) nebo m) nebo
odstavce 3 písm. d).“.
26. V § 92 odst. 5 písm. b) se slova „nebo odstavce 3 písm. c)“ nahrazují slovy „nebo odstavce 3
písm. b) nebo c)“.
27. V § 92b odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:
„a) v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím udělování průkazu
způsobilosti a podmínky výkonu činnosti řídícího letového provozu28) vykonává činnost řídícího letového provozu, řídícího letového provozu – žáka, instruktora nebo hodnotitele
1. přesto, že ví o nemoci nebo o takových změnách zdravotního stavu, které omezují nebo
vylučují výkon této činnosti,
2. aniž by oznámila poskytovateli letových navigačních služeb svoji zdravotní indispozici,
nebo

29. V § 92b odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

30. V § 92b odst. 3 písm. a) se slova „bodu 1,“
nahrazují slovy „bodu 1 nebo 2, nebo“.
31. V § 92b odst. 3 písm. b) se slova „bodu 2,
nebo“ nahrazují slovy „bodu 3.“.
32. V § 92b odst. 3 se písmeno c) zrušuje.
33. V § 93 odst. 2 písm. d) se vkládají nové
body 1 až 3, které znějí:
„1. nezašle zprávu o hlukové situaci na letišti ve
stanovené lhůtě Úřadu podle § 42a odst. 1,
2. nedoplní zprávu o hlukové situaci na letišti
podle § 42a odst. 2,
3. nezavede provozní omezení ke snížení hluku
na letišti stanovené v rozhodnutí Úřadu vydaném na základě § 42b odst. 1,“.
Dosavadní body 1 a 2 se označují jako body 4 a 5.
34. V § 93 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:
„e) provozovatel letadla, pilot letadla nebo poskytovatel leteckých služeb v rozporu s § 55b
odst. 1 neoznámí Ústavu bez zbytečného odkladu jiný než vážný incident,“.
Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena f) až l).
35. V § 93 odst. 2 se na konci písmene j) doplňuje slovo „nebo“.
36. V § 93 odst. 2 se písmeno k) zrušuje.
Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno k).
37. V § 93 odst. 3 se na konci písmene e) slovo
„nebo“ zrušuje.
38. V § 93 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:
„g) v rozporu s přímo použitelným předpisem
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Evropské unie upravujícím hlášení událostí v civilním letectví37)
1. jako osoba povinná nahlásit událost nenahlásí tuto událost nebo ji nenahlásí ve stanovené lhůtě nebo stanoveným způsobem,
nebo
2. jako zúčastněná osoba použije informace poskytnuté z evropské centrální evidence,
h) v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím hlášení událostí v civilním letectví37) jako organizace
1. nezřídí povinný systém podávání hlášení
usnadňující shromažďování údajů o událostech nebo nezřídí systém dobrovolného
hlášení usnadňující shromažďování údajů
o událostech a jiných informacích souvisejících se skutečnou nebo potenciální hrozbou pro bezpečnost letectví,
2. neohlásí Ústavu ve stanovené lhůtě údaje
o události nebo jiné informace související
se skutečnou nebo potenciální hrozbou
pro bezpečnost letectví shromážděné prostřednictvím povinného nebo dobrovolného systému hlášení,
3. neurčí jednu nebo více osob zabývajících se
shromažďováním, hodnocením, zpracováváním, analýzou a uchováváním údajů
o událostech a jiných informací souvisejících se skutečnou nebo potenciální hrozbou
pro bezpečnost letectví,
4. nezajistí, aby informace získané při zpracovávání hlášení o událostech nebyly používány k jiným než bezpečnostním účelům,
nebo nezajistí ochranu osobních údajů nebo
totožnosti osoby podávající hlášení nebo
osoby v hlášení uvedené,
5. nezajistí, aby hlášení o událostech vypracovaná na základě údajů shromážděných z povinného nebo dobrovolného systému hlášení událostí obsahovala stanovené informace, nebo aby tato hlášení o událostech byla
uchovávána stanoveným způsobem,
6. nezavede postupy pro kontrolu kvality
shromážděných a uchovávaných údajů
o událostech,
7. neinformuje své zaměstnance nebo další
osoby o analýze údajů o událostech shromážděných z povinného nebo dobrovol-
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ného systému hlášení událostí nebo o přijatých nápravných nebo preventivních opatřeních,
8. nevypracuje postup pro analýzu údajů
o událostech shromážděných z povinného
nebo dobrovolného systému hlášení událostí, nepřijme na základě této analýzy
vhodná nápravná nebo preventivní opatření, nerealizuje tato opatření bez zbytečného prodlení nebo nezavede postup pro
sledování provádění a účinnosti těchto opatření,
9. postihne svého zaměstnance nebo jinou
osobu, kteří podali hlášení o události nebo
kteří jsou v tomto hlášení uvedeni,
10. nepředá Ústavu ve stanovené lhůtě předběžné výsledky analýzy údajů o událostech
shromážděných z povinného nebo dobrovolného systému hlášení událostí nebo opatření, která mají být na základě této analýzy
přijata, nebo neoznámí Ústavu ve stanovené
lhůtě konečné výsledky provedené analýzy,
nebo
11. nepřijme po konzultaci se zaměstnanci interní předpisy popisující způsob zajištění
a realizace přístupu spravedlivého posouzení, nebo přijme takové interní předpisy,
které realizaci tohoto přístupu nezajišťují.“.
39. V § 93 odstavec 5 zní:
„(5) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) nebo g)
nebo odstavce 4 písm. e) nebo písm. f) bodu 2,
b) do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g), odstavce 2 písm. e) nebo f),
odstavce 3 písm. f) bodu 2 nebo 3 nebo písm. g)
nebo odstavce 4 písm. d),
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm. b) nebo
písm. d) bodu 5, odstavce 3 písm. a), písm. b)
bodu 2, písm. f) bodu 1, 5 nebo 6 nebo písm. h)
bodu 1 až 7 nebo odstavce 4 písm. a), b)
nebo c),
d) od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 1 písm. b), d), e) nebo h), odstavce 2 písm. c), písm. d) bodu 1, 2 nebo 4,
písm. h) nebo j), odstavce 3 písm. b) bodu 3,
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písm. c), d), písm. f) bodu 4, písm. h) bodů 8
až 11 nebo odstavce 4 písm. f) bodu 1 nebo 3,
e) od 75 000 Kč do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 2 písm. k), nebo
f) od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), i), j) nebo k), odstavce 2 písm. d) bodu 3 nebo písm. i), nebo
odstavce 3 písm. b) bodu 1 nebo písm. e).“.
40. V § 93b odst. 2 písmena a) a b) znějí:
„a) jako poskytovatel letových navigačních služeb
1. nezajistí, aby činnost řídícího letového provozu nebo řídícího letového provozu – žáka
vykonávala osoba s platným průkazem způsobilosti,
2. nevytvoří místní systémy odborné způsobilosti nebo tyto systémy či jejich změny nepředloží Úřadu ke schválení,
3. nevede záznamy o hodinách, ve kterých
každý držitel průkazu způsobilosti vykonává práva vyplývající z průkazu způsobilosti, nebo neposkytne tyto údaje Úřadu
nebo držiteli průkazu způsobilosti, nebo
4. nevypracuje nebo neprovádí objektivní, transparentní a nediskriminační postupy pro
oznámení zdravotní indispozice řídícího letového provozu, řídícího letového provozu – žáka, instruktora nebo hodnotitele,
které omezují nebo vylučují výkon této činnosti, nebo
b) jako organizace pro výcvik řídících letového
provozu, řídících letového provozu – žáků
nebo výcvik instruktorů nebo hodnotitelů,
1. provádí výcvik řídících letového provozu,
řídících letového provozu – žáků nebo výcvik instruktorů nebo hodnotitelů bez
osvědčení nebo v rozporu s podmínkami
v něm stanovenými,
2. pověří prováděním výcviku řídících letového provozu, řídících letového provozu – žáků, instruktorů nebo hodnotitelů fyzickou osobu, která nesplňuje podmínky
stanovené pro tuto činnost,
3. nepředloží Úřadu ke schválení změny
v osnovách výcvikových kurzů nebo v plánech vstupního, místního nebo průběžného
výcviku,
4. neoznámí Úřadu ukončení své činnosti,
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5. nevrátí ve stanovené lhůtě Úřadu osvědčení
po jeho zrušení nebo po ukončení své činnosti,
6. neprovádí bezpečnostní opatření uložená
Úřadem,
7. nenahlásí ve stanovené lhůtě nehodu, vážný
incident nebo událost vyplývající z výcvikové činnosti nebo nevyhotoví následné
hlášení,
8. nevytvoří, nezavede nebo nespravuje systém řízení anebo tak neučiní stanoveným
způsobem,
9. nejmenuje odpovědného vedoucího nebo
osobu odpovědnou za výcvik,
10. nevede záznamy o instruktorech nebo osobách kvalifikovaných pro hodnocení odborné způsobilosti instruktorů praktického
výcviku a odborné způsobilosti hodnotitelů
nebo nevytvoří postup pro zachování odborné způsobilosti instruktorů teoretické
výuky,
11. nezajistí, aby instruktoři praktického výcviku a hodnotitelé absolvovali udržovací
výcvik,
12. neuchovává záznamy o osobách, které podstupují nebo podstoupily výcvik,
13. nevytvoří nebo nespravuje systém pro záznamy kvalifikací instruktorů a hodnotitelů
a hodnocení jejich dovedností a předmětů,
které jsou oprávněni vyučovat, nebo tyto
záznamy neuchovává, nebo
14. nemá uzavřeno pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním výcviku a zaplacené pojistné.“.
41. V § 93b odstavec 4 zní:
„(4) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b) bodu 7,
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) bodu 4 nebo písm. b) bodu 4, 5 nebo 9,
d) od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek
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podle odstavce 2 písm. a) bodu 1 nebo 3 nebo
písm. b) bodu 6 nebo 10 až 14,

-li o přestupek právnické nebo podnikající fyzické osoby podle § 93 odst. 2 písm. d) bodu 4.

e) od 75 000 Kč do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 2 písm. a) bodu 2 nebo písm. b)
bodu 2, 3 nebo 8, nebo

(2) O odvolání proti rozhodnutí Policie České
republiky podle odstavce 1 písm. b) rozhoduje Ministerstvo vnitra.

f) od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b) bodu 1 nebo odstavce 3.“.

(3) Pokutu uloženou podle tohoto zákona vybírá orgán, který ji uložil.“.

42. § 94 zní:
„§ 94
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) Ministerstvo dopravy nebo Úřad podle své působnosti uvedené v § 88 a 89, jde-li o
1. přestupky fyzických osob, s výjimkou přestupků podle § 92 odst. 2 písm. c) nebo d)
nebo § 92 odst. 3 písm. e) nebo f), nebo
2. přestupky právnických a podnikajících fyzických osob, s výjimkou přestupků podle
§ 93 odst. 2 písm. d) bodu 4 nebo písm. e),
§ 93 odst. 3 písm. f) až h), § 93 odst. 4
písm. a), § 93c odst. 1 písm. a) nebo § 93c
odst. 2, je-li pachatelem tohoto přestupku
provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury,
b) útvar Policie České republiky, který je podle
zákona o pobytu cizinců na území České republiky5j) příslušný k provádění hraniční kontroly, jde-li o přestupek právnické nebo podnikající fyzické osoby podle § 93 odst. 4 písm. a),
c) obecní živnostenský úřad, jde-li o přestupky
právnických nebo podnikajících fyzických osob
podle § 93c odst. 1 písm. a) nebo § 93c odst. 2,
je-li pachatelem tohoto přestupku provozovatel
cestovní kanceláře nebo cestovní agentury,
d) Ústav, jde-li o přestupky fyzických osob podle
§ 92 odst. 2 písm. c) nebo d) nebo § 92 odst. 3
písm. e) nebo f), nebo o přestupky právnických
nebo podnikajících fyzických osob podle § 93
odst. 2 písm. e) nebo § 93 odst. 3 písm. f) až h),
nebo
e) Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, jde-

1

43. V § 102 odst. 1 se slova „§ 42b odst. 8“ nahrazují slovy „§ 42a odst. 3“ a slova „§ 55d odst. 5“
se zrušují.
44. V § 102 odst. 2 písm. c) se slova „Evropskou organizací pro bezpečnost leteckého provozu
EUROCONTROL“ nahrazují slovy „Evropskou
organizací pro bezpečnost letecké navigace (EUROCONTROL)“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení o zavedení provozních omezení ke
snížení hluku na letišti zahájená podle § 42b odst. 1
zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí Ministerstvo dopravy podle zákona č. 49/1997 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Povolení k provozování leteckých prací vydaná podle § 74 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, nebo jejich část, které jsou v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
technické požadavky a správní postupy týkající se
letového provozu1), dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona zanikají.
3. Povolení k provozování letecké činnosti pro
vlastní potřebu vydaná podle § 76 odst. 2 zákona
č. 49/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, nebo jejich část, které jsou
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie upravujícím technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu1), dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona zanikají.

) Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy
týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.
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ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III
Příloha k zákonu 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 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. 249/2011 Sb., zákona
č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 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. 367/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona
č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona
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č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona
č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona
č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona
č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona
č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona
č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona
č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona
č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona
č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona
č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014
Sb., zákona, č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb.,
zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona
č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona
č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona
č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona
č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona
č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona
č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona
č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona
č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona
č. 369/2016 Sb. a zákona č. 63/2017 Sb., se mění
takto:
1. V položce 48 písm. d) se slova „leteckého
personálu“ nahrazují slovy „pilota letounů nebo
vrtulníků nebo technika údržby letadel“.
2. V položce 48 písm. e) se za slova „teoretické
zkoušky“ vkládají slova „pro vydání průkazu způsobilosti leteckého personálu,“.
3. V položce 48 se doplňuje písmeno j), které
zní:
„j) Teoretická zkouška pro vydání
průkazu parašutisty

Kč 500“.

4. V položce 49 písm. b) se slova „k údržbě
organizaci35a)“ nahrazují slovy „k údržbě organizaci84)“ a slova „k výrobě organizaci35b)“ se nahrazují slovy „k výrobě organizaci85)“.
Poznámky pod čarou č. 84 a 85 znějí:
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„84) Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu
2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých
výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů, v platném
znění.
85

) Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012,
kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního
prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních
organizací, v platném znění.“.

5. V položce 49 písmeno d) zní:
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„letišti“ doplňují slova „nebo k poskytování služby
tvorby letových postupů“.
10. V položce 54 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:
„f) Schválení změny Osvědčení hlukové způsobilosti pro letadlo – 10 % sazby poplatku pod
písmenem E“.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).
11. V položce 55 se doplňuje písmeno r), které
zní:

„d) Vydání osvědčení o oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti84)
– bezmotorových letadel, letadel
s pístovým motorem/motory
a letadel s jedním turbínovým
motorem
Kč 15 000

„r) Schválení změny systému technického deníku
pro letadlo – 10 % sazby poplatku pod písmenem G, nejméně však 100 Kč“.
ČÁST TŘETÍ
Změna živnostenského zákona

– letadel s více než jedním turbínovým motorem
Kč 40 000“.
6. V položce 50 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:
„b) Změna osvědčení pro výcvik leteckého personálu
Kč 10 000“.
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
7. V položce 50 se doplňuje poznámka, která
včetně nadpisu zní:
„Poznámka
Změnou osvědčení se rozumí i změna jeho příloh.“.

Čl. IV
V § 3 odst. 3 písm. v) zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 375/2011
Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb.,
zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 127/2014 Sb., zákona č. 91/2016 Sb. a zákona
č. 188/2016 Sb., se za slova „poskytování leteckých
služeb“ vkládají slova „ , činnost výkonných letců“.

8. V položce 51 text poznámky zní:

ČÁST ČTVRTÁ

„V případě konání propagačních parašutistických
akcí, které jsou součástí programů jiných společenských nebo kulturních akcí, vyjma leteckého veřejného vystoupení, se poplatek podle písmene g) nevybírá.“.
9. V položce 52 písm. c) a písm. d) se za slovo

ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti devadesátým
dnem po jeho vyhlášení.

v z. Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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262
ZÁKON
ze dne 20. července 2017
o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže),
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
NÁHRADA ŠKODY
V OBLASTI HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a upravuje některé otázky spojené
s povinností nahradit škodu způsobenou porušením
pravidel o hospodářské soutěži stanovených zákonem upravujícím ochranu hospodářské soutěže,
právními předpisy jiného členského státu Evropské
unie upravujícími ochranu hospodářské soutěže
nebo předpisy Evropské unie, a to dohodou soutěžitelů nebo zneužitím dominantního postavení soutěžitelů (dále jen „omezování hospodářské soutěže“)
a uplatňováním práva na náhradu škody z omezování
hospodářské soutěže v těchto případech.
§2
Vymezení některých pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) přímým odběratelem osoba, která pořídila
přímo od osoby omezující hospodářskou sou-

těž zboží nebo služby, kterých se týkalo omezování,
b) nepřímým odběratelem osoba, která pořídila nikoli přímo od osoby omezující hospodářskou
soutěž, ale od jejího přímého odběratele nebo
následného odběratele zboží nebo služby, kterých se týkalo omezování, nebo zboží a služby
od nich odvozené nebo je obsahující,
c) navýšením ceny rozdíl ceny mezi cenou skutečně zaplacenou a cenou, která by jinak byla
obvyklá v případě, že by nedošlo k omezování
hospodářské soutěže,
d) orgánem ochrany hospodářské soutěže
1. Evropská komise,
2. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo
jiný orgán určený podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie k uplatňování článků 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské
unie2) a
3. orgán určený jiným členským státem podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie
uvedeného v bodě 2,
e) kartelem horizontální dohoda nebo jednání ve
vzájemné shodě mezi dvěma nebo více soutěžiteli, jejímž cílem je koordinovat jejich soutěžní
chování na trhu nebo ovlivňovat příslušné parametry hospodářské soutěže, a to prostřednictvím praktik, jako je zejména stanovování nebo
koordinace kupních nebo prodejních cen nebo
jiných obchodních podmínek, včetně práv duševního vlastnictví, přidělování produkčních
nebo prodejních kvót, sdílení trhů a odběratelů,

1

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/104/EU ze dne 26. listopadu 2014 o určitých pravidlech upravujících
žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské
unie o hospodářské soutěži.

2

) Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených
v článcích 81 a 82 Smlouvy.
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včetně rozdělování trhů, omezování dovozů
a vývozů nebo jednání narušující hospodářskou
soutěž namířené vůči dalším soutěžitelům,
f) programem shovívavosti program týkající se
uplatňování článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie podle zákona upravujícího
ochranu hospodářské soutěže3), podle příslušného ustanovení vnitrostátního práva členských
států nebo podle předpisů Evropské unie, na
jehož základě účastník tajného kartelu spolupracuje nezávisle na ostatních účastnících tohoto kartelu při šetření orgánu ochrany hospodářské soutěže tím, že dobrovolně poskytne
informace o kartelu a o své úloze v něm, za
což je u tohoto účastníka na základě rozhodnutí
orgánu hospodářské soutěže upuštěno od uložení pokuty, která by mu jinak byla za jeho
účast na kartelu uložena, nebo je mu pokuta
snížena,
g) spolupracujícím škůdcem osoba, u které bylo na
základě programu shovívavosti orgánem ochrany hospodářské soutěže rozhodnuto o upuštění
od uložení pokuty,
h) smírným vyrovnáním konečné uspořádání práv
a povinností, které je výsledkem jakéhokoliv
postupu umožňujícího dosáhnout smírného vyřešení sporu týkajícího se nároku na náhradu
škody, zejména uzavření mimosoudní dohody,
dohody o narovnání podle občanského zákoníku nebo uzavření a schválení soudního smíru
podle občanského soudního řádu.
(2) Důvěrnou informací chráněnou povinností
mlčenlivosti jsou
a) prohlášení dobrovolně předložené soutěžitelem
nebo fyzickou osobou orgánu ochrany hospodářské soutěže nebo záznam takového prohlášení, popisující poznatky soutěžitele nebo fyzické osoby ohledně kartelu a jejich úlohy
v něm, vyhotovené výslovně za účelem upuštění
od uložení pokuty nebo snížení pokuty v rámci
programu shovívavosti; toto prohlášení nezahrnuje informace existující bez ohledu na řízení
orgánu ochrany hospodářské soutěže, ať již je
taková informace součástí spisu, nebo nikoliv,

3
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b) prohlášení dobrovolně předložené soutěžitelem
orgánu ochrany hospodářské soutěže, v němž
soutěžitel přiznává nebo potvrzuje svou účast
na omezování hospodářské soutěže a svou odpovědnost za omezování hospodářské soutěže
nebo uvádí, že svou účast a odpovědnost nezpochybňuje, vyhotovené výslovně za tím účelem, aby mohl orgán ochrany hospodářské soutěže provést příslušná řízení,
c) podklady a informace, které byly předloženy
výslovně pro účely správního řízení nebo výkonu dozoru orgánem ochrany hospodářské
soutěže, podklady a informace za takovým účelem vypracované tímto orgánem a prohlášení
podle písmene b), která byla vzata zpět.
HLAVA II
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
O NÁHRADĚ ŠKODY A PROMLČENÍ
§3
Domněnka vzniku škody v důsledku kartelu
Má se za to, že omezováním hospodářské soutěže ve formě kartelu vzniká škoda.
§4
Rozsah a způsob náhrady škody
(1) Škoda se nahrazuje v plné výši; ustanovení
§ 2953 občanského zákoníku se nepoužije. Škoda je
nahrazena v plné výši, jestliže je poškozenému nahrazeno také znehodnocení peněz, ke kterému došlo
s ohledem na plynutí času od vzniku škody. Náhrada škody nesmí vést k nadměrnému odškodnění.
(2) Je-li to potřeba k náhradě škody v plné výši,
může poškozený požadovat po škůdci také zaplacení
úroku, aby výše náhrady zohledňovala znehodnocení peněz, ke kterému došlo od vzniku škody do
splatnosti její náhrady.
(3) Pokud by zaplacení úroku z prodlení nevedlo k náhradě škody v plné výši pro dobu po
splatnosti její náhrady, může poškozený po škůdci
vedle úroku z prodlení požadovat v odpovídající
výši také úrok zohledňující znehodnocení peněz.

) § 22ba zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně
hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
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Poškozený však nemůže požadovat zaplacení úroku
zohledňujícího znehodnocení peněz za dobu, po
kterou poškozený nemůže po škůdci požadovat
úrok z prodlení.
(4) Nelze-li výši náhrady škody přesně určit,
určí ji podle spravedlivého uvážení jednotlivých
okolností případu soud.
Škoda způsobená několika škůdci a jejich
vzájemné vypořádání
§5
(1) Dojde-li k omezení hospodářské soutěže
společným jednáním více škůdců, nahradí tito škodu
společně a nerozdílně; soud nemůže rozhodnout, že
škůdce nahradí škodu podle své účasti na škodlivém
následku.
(2) Kdo je povinen k náhradě škody společně
a nerozdílně s jinými, vypořádá se s nimi podle účasti
na způsobení vzniklé škody.
§6
(1) V případě škody způsobené několika škůdci
nahradí spolupracující škůdce škodu pouze svým
přímým nebo nepřímým odběratelům nebo dodavatelům; jiným poškozeným nahradí škodu jen tehdy,
jsou-li pohledávky na náhradu škody od dalších
škůdců, kteří se podíleli na způsobení škody, nedobytné.
(2) Spolupracující škůdce není povinen k náhradě škody jiným poškozeným než svým přímým
nebo nepřímým odběratelům nebo dodavatelům,
jsou-li pohledávky na náhradu škody jiných poškozených vůči dalším škůdcům promlčeny.
(3) Při vypořádání mezi škůdci není spolupracující škůdce povinen vyrovnat více, než činí výše
škody, kterou způsobil svým přímým nebo nepřímým odběratelům a dodavatelům; to neplatí, jde-li
o škodu způsobenou jiným poškozeným než přímým nebo nepřímým odběratelům nebo dodavatelům.

4
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§7
(1) V případě škody způsobené několika škůdci
nahradí škůdce, který je malým a středním podnikatelem4), škodu způsobenou omezováním hospodářské soutěže pouze svým přímým nebo nepřímým
odběratelům nebo dodavatelům, pokud
a) jeho tržní podíl na relevantním trhu po celou
dobu omezování hospodářské soutěže je nižší
než 5 % a
b) při povinnosti nahradit škodu společně a nerozdílně by si přivodil nezvratné ohrožení hospodářské životaschopnosti a způsobení ztráty celé
hodnoty aktiv.
(2) Škůdce, který je malým a středním podnikatelem, splňující podmínky podle odstavce 1 nahradí škodu také jiným poškozeným než svým přímým nebo nepřímým odběratelům a dodavatelům,
pokud
a) řídil omezování hospodářské soutěže nebo
k účasti na takovém jednání přinutil jiné,
b) již dříve prokazatelně omezoval hospodářskou
soutěž, nebo
c) jsou pohledávky na náhradu škody nedobytné
od dalších škůdců, kteří se podíleli na způsobení
škody.
(3) Škůdce, který je malým a středním podnikatelem, splňující podmínky podle odstavce 1 není
povinen k náhradě škody jiným poškozeným než
svým přímým nebo nepřímým odběratelům nebo
dodavatelům, jsou-li pohledávky na náhradu škody
jiných poškozených vůči dalším škůdcům promlčeny.
§8
(1) V případě škody způsobené několika škůdci
se její náhrada sníží o podíl škůdce zúčastněného na
smírném vyrovnání odpovídající jeho účasti na způsobení vzniklé škody. Zbývající část náhrady škody
škůdce zúčastněný na smírném vyrovnání nahradí
jen tehdy, jsou-li pohledávky na náhradu škody od
dalších škůdců nedobytné; to lze ve smírném vyrovnání výslovně vyloučit.

) Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev
a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Sbírka zákonů č. 262 / 2017

Částka 90

(2) Škůdce zúčastněný na smírném vyrovnání
není povinen nahradit zbývající část náhrady škody
podle odstavce 1, jsou-li pohledávky na náhradu
škody vůči dalším škůdcům promlčeny.
(3) Škůdce zúčastněný na smírném vyrovnání
není povinen se s ostatními škůdci vypořádat; to neplatí, jde-li o škodu způsobenou poškozenému,
který není účasten na smírném vyrovnání.
(4) Škůdce, který poškozenému nahradil škodu
na základě smírného vyrovnání, může v případě povinnosti k náhradě škody jinému poškozenému požadovat, aby byl snížen jeho podíl při vzájemném
vypořádání mezi škůdci. O snížení rozhodne soud
s ohledem na výši náhrady škody poskytnuté na základě smírného vyrovnání.
§9
Zvláštní ustanovení o promlčení
(1) Promlčecí lhůta pro uplatnění práva na náhradu škody podle tohoto zákona trvá 5 let; ustanovení § 629 a 636 občanského zákoníku se nepoužijí.
(2) Promlčecí lhůta počne běžet ode dne, kdy se
oprávněná osoba dozvěděla o škodě, o osobě povinné k její náhradě a o omezování hospodářské soutěže, nebo se o těchto skutečnostech dozvědět měla
a mohla, nejdříve však ode dne, kdy došlo k ukončení
omezování hospodářské soutěže.
(3) Promlčecí lhůta neběží po dobu šetření
nebo řízení orgánu ochrany hospodářské soutěže,
které se týká stejného omezování hospodářské soutěže, a po dobu 1 roku ode dne, kdy
a) nabylo právní moci konečné rozhodnutí vydané
orgánem ochrany hospodářské soutěže nebo
soudem o tom, že došlo k takovému omezování
hospodářské soutěže, nebo
b) bylo šetření nebo řízení orgánu ochrany hospodářské soutěže nebo řízení před soudem skončeno jinak.
(4) Promlčecí lhůta neběží po dobu řízení
o zpřístupnění důkazního prostředku podle tohoto
zákona nebo podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie.
(5) Promlčecí lhůta neskončí dříve než za 1 rok
ode dne, kdy se oprávněná osoba dozvěděla o tom,
že pohledávka na náhradu škody je nedobytná od
těch, kteří

Strana 2813

a) nejsou spolupracujícím škůdcem,
b) nejsou malým a středním podnikatelem, nebo
c) nebyli zúčastněni na smírném vyrovnání.
HLAVA III
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ
Díl 1
Řízení o zpřístupnění důkazního prostředku
§ 10
(1) Před zahájením řízení o náhradě škody způsobené omezováním hospodářské soutěže předseda
senátu na návrh navrhovatele, který s určitostí odpovídající dostupným skutečnostem osvědčí věrohodnost svého práva na náhradu škody způsobené
omezováním hospodářské soutěže, uloží, je-li to nezbytné a přiměřené k uplatnění práva navrhovatele
na náhradu škody, usnesením povinnost tomu, kdo
a) má pod svou kontrolou písemnosti nebo jiné
prostředky, kterými lze zjistit stav věci, vymezené jednotlivě nebo souborně jejich společnými vlastnostmi požadované v návrhu (dále
jen „dokumenty“), aby je zpřístupnil navrhovateli, nebo
b) měl pod svou kontrolou dokumenty, aby navrhovateli sdělil, kde se podle jeho poznatků
dokumenty nacházejí.
(2) Má se za to, že osoba měla dokumenty pod
svou kontrolou také tehdy, pokud měla právo pořídit si výpis, opis nebo kopii dokumentů nebo měla
právo se s obsahem dokumentů seznámit jinak.
(3) Návrh na zpřístupnění dokumentů nebo
sdělení, kde se nacházejí, podle odstavce 1 (dále jen
„návrh na zpřístupnění dokumentů“) musí kromě
náležitostí podle § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 občanského soudního řádu obsahovat co nejpřesnější
označení dokumentů, jak to odpovídá dostupným
skutečnostem.
(4) Soud o návrhu na zpřístupnění dokumentů
vyrozumí orgán ochrany hospodářské soutěže, který
by byl příslušný k šetření omezování hospodářské
soutěže, a poskytne mu lhůtu k podání vyjádření
k návrhu.
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§ 11
(1) K řízení o návrhu na zpřístupnění dokumentů je příslušný soud, který by byl příslušný k řízení o věci samé.
(2) Účastníky řízení o návrhu na zpřístupnění
dokumentů jsou navrhovatel, ti, kteří by jimi byli,
kdyby šlo o řízení o věci samé, a ten, komu má být
podle návrhu uložena povinnost zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí.
(3) Při rozhodování o návrhu na zpřístupnění
dokumentů nařídí předseda senátu jednání, jestliže
ve věci nelze rozhodnout na základě písemných podání a účastníky předložených písemných důkazů.
(4) Rozhodnutí o návrhu na zpřístupnění dokumentů je vykonatelné, jakmile uplyne lhůta
k plnění; lhůta počíná běžet od právní moci rozhodnutí.
§ 12
(1) K zajištění náhrady škody nebo jiné újmy,
která by mohla vzniknout zpřístupněním dokumentů, je navrhovatel povinen složit nejpozději
ve stejný den, kdy podal u soudu návrh, jistotu ve
výši 100 000 Kč.
(2) Dospěje-li předseda senátu k závěru, že složená jistota zjevně nepostačuje k zajištění náhrady
škody nebo jiné újmy, která by zpřístupněním dokumentů mohla vzniknout, bezodkladně vyzve navrhovatele, aby do 8 dnů složil doplatek jistoty ve
výši, kterou stanoví s přihlédnutím k okolnostem
případu, nedojde-li tím k nepřiměřenému ztížení přístupu k dokumentům. Podalo-li návrh na zpřístupnění dokumentů více navrhovatelů, jsou povinni jistotu a doplatek jistoty složit společně a nerozdílně.
(3) Nebudou-li jistota a doplatek jistoty složeny, předseda senátu návrh na zpřístupnění dokumentů odmítne.
(4) Byl-li návrh na zpřístupnění dokumentů
pravomocně odmítnut, zamítnut nebo bylo-li řízení
o něm pravomocně zastaveno, soud složenou jistotu
vrátí. V případě, že soud nařídil zpřístupnění dokumentů, bude jistota vrácena, jestliže marně uplynula
lhůta k žalobě na náhradu škody nebo jiné újmy
vzniklé zpřístupněním dokumentů nebo jestliže nabylo právní moci rozhodnutí soudu o žalobě a z tohoto rozhodnutí vyplývá, že jistota nebude použita
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k uspokojení práva na náhradu škody nebo jiné újmy
vzniklé zpřístupněním dokumentů.
§ 13
(1) Povinnosti k náhradě škody nebo újmy
vzniklé zpřístupněním dokumentů se nelze zprostit,
ledaže by ke škodě nebo jiné újmě došlo i jinak.
(2) Žalobu na náhradu škody nebo jiné újmy
vzniklé zpřístupněním dokumentů je třeba podat
do 6 měsíců ode dne splnění povinnosti zpřístupnit
dokumenty; zmeškání lhůty nelze prominout. Příslušným k řízení o žalobě je soud, který rozhodoval
o zpřístupnění dokumentů.
(3) Pravomocně přiznaná náhrada škody nebo
jiné újmy se uspokojí z navrhovatelem složené jistoty; nepostačuje-li jistota k uspokojení všech poškozených, rozdělí soud jistotu mezi ně poměrně.
Povinnost navrhovatele nahradit škodu nebo jinou
újmu, která nebyla zajištěna složenou jistotou, tím
není dotčena.
§ 14
(1) Nejsou-li dány důvody pro odmítnutí nebo
zamítnutí návrhu na zpřístupnění dokumentů, předseda senátu uloží usnesením tomu, kdo dokumenty
má pod svou kontrolou, povinnost zpřístupnit je
v přiměřeném rozsahu, nebo uloží usnesením tomu,
kdo pod svou kontrolou dokumenty měl, povinnost
sdělit, kde se podle jeho poznatků nacházejí; ke
splnění povinností určí předseda senátu lhůtu.
(2) Při určení rozsahu a způsobu zpřístupnění
dokumentů přihlédne předseda senátu zejména k
a) tomu, zda dokumenty, které se mají zpřístupnit,
mohou být potřebné ke zjištění rozhodujících
skutečností a důkazů v řízení o věci samé,
b) rozsahu a nákladům zpřístupnění pro povinného nebo třetí osoby včetně předcházení neurčitému vyhledávání dokumentů, které nejsou
potřebné pro uplatnění práv navrhovatele, a
c) tomu, zda dokumenty obsahují obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství.
(3) Předseda senátu vyzve toho, jemuž má být
podle návrhu na zpřístupnění dokumentů uložena
povinnost, aby se k němu vyjádřil.
(4) Určení rozsahu zpřístupnění dokumentů se
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provede tak, aby byla šetřena povinnost mlčenlivosti
advokáta a jiná obdobná povinnost mlčenlivosti stanovená zákonem, právními předpisy jiného členského státu Evropské unie nebo právem Evropské
unie.
§ 15
(1) Nelze zpřístupnit důvěrné informace podle
§ 2 odst. 2 písm. a) nebo b). Navrhovatel může kdykoli za řízení v odůvodněných případech požadovat,
aby byly soudu dokumenty předloženy za účelem
ověření, že obsahují tyto informace. Nepodá-li navrhovatel žádost a má-li předseda senátu za to, že
dokumenty mohou obsahovat důvěrné informace
podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo b), vyzve předseda
senátu navrhovatele k podání žádosti v určené lhůtě.
(2) Neprovede-li předseda senátu k žádosti navrhovatele ověření podle odstavce 1, vypořádá se
s důvody svého postupu v odůvodnění rozhodnutí
o návrhu na zpřístupnění dokumentů.
(3) Provede-li předseda senátu k žádosti navrhovatele ověření podle odstavce 1, vyhotoví o průběhu ověření protokol obsahující rovněž závěr ověření. Při nahlížení do spisu nelze nahlížet do protokolu o ověření. Ověření se provede mimo jednání
bez přítomnosti účastníků. O součinnost při ověřování může soud požádat pouze příslušný orgán
ochrany hospodářské soutěže. Dokumenty se po
ověření vrátí tomu, kdo je předložil.
(4) Uložit povinnost zpřístupnit důvěrné informace podle § 2 odst. 2 písm. c) lze nejdříve po právní
moci rozhodnutí orgánu ochrany hospodářské soutěže o ukončení správního řízení.
(5) Orgánu ochrany hospodářské soutěže lze
uložit povinnost zpřístupnit dokumenty, které jsou
obsaženy v jeho spisu, jen pokud je nelze opatřit
jinak.
§ 16
(1) Je-li navrhováno zpřístupnění dokumentů,
které jsou také obsaženy ve spisu orgánu ochrany
hospodářské soutěže, předseda senátu dále zohlední,
zda by zpřístupnění nebylo v rozporu s požadavkem
na účinné veřejnoprávní prosazování právních předpisů o hospodářské soutěži, pokud
a) jde o dokumenty obsahující důvěrné informace
podle § 2 odst. 2 písm. c),
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b) o to žádá orgán ochrany hospodářské soutěže
ve svém vyjádření k přiměřenosti návrhu na
zpřístupnění dokumentů, nebo
c) by měl orgánu ochrany hospodářské soutěže
uložit povinnost zpřístupnit dokumenty obsažené v jeho spisu.
(2) Je-li navrhováno zpřístupnění dokumentů,
které jsou také obsaženy ve spisu orgánu ochrany
hospodářské soutěže, předseda senátu dále zohlední,
zda je návrh na zpřístupnění dokumentů určitý
s ohledem na povahu, předmět a obsah požadovaných dokumentů a není jen neurčitou žádostí týkající se těchto dokumentů.
(3) Dokumenty obsahující důvěrné informace
podle § 2 odst. 2 písm. c) lze za podmínek podle
odstavců 1 a 2 zpřístupnit až po ukončení šetření
nebo právní moci rozhodnutí orgánu ochrany
hospodářské soutěže o ukončení správního řízení.
(4) Dokumenty obsažené ve spisu orgánu
ochrany hospodářské soutěže lze za podmínek podle
odstavců 1 a 2 zpřístupnit, pokud je lze opatřit jinak
pouze za vynaložení úsilí, které nelze spravedlivě
požadovat.
(5) Předseda senátu vyzve původce dokumentu,
který má být podle návrhu na zpřístupnění dokumentů zpřístupněn, aby se k němu vyjádřil.

§ 17
(1) V případě, že to odůvodňují důležité zájmy
povinného nebo třetích osob na ochraně obchodního, bankovního nebo obdobného zákonem chráněného tajemství a navrhne-li to povinný nebo i bez
návrhu, může předseda senátu v rozhodnutí o návrhu
na zpřístupnění dokumentů
a) určit omezený okruh osob, kterým budou dokumenty zpřístupněny,
b) určit jednu nebo více nestranných osob s potřebnými předpoklady pro to, aby z obsahu dokumentů vypracovaly dostatečně podrobný výpis
v podobě šetřící právo na zpřístupnění dokumentů, který tajemství neobsahuje, a schválit zpřístupnění dokumentů prostřednictvím
zpřístupnění výpisu z nich, nebo
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c) nařídit jiná vhodná opatření k ochraně těchto
zájmů povinného nebo třetích osob.
(2) Určit osobu podle odstavce 1 písm. a) a b)
nelze bez jejího souhlasu.
(3) V rozhodnutí uloží předseda senátu povinnost chránit obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství osobám, které se s tajemstvím seznámí. V rozhodnutí předseda senátu uloží
navrhovateli, aby
a) zaplatil odměnu osobám podle odstavce 1
písm. b) určeným v rozhodnutí; výši odměny
nebo způsob jejího výpočtu, její splatnost, popřípadě další podmínky odměňování, určuje
předseda senátu v rozhodnutí, a
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§ 19
(1) Je-li uložena pravomocně povinnost zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí, postupuje předseda senátu i bez dalších návrhů v řízení
tak, aby byla povinnost zpřístupnit dokumenty, sdělit, kde se nacházejí, a povinnost chránit obchodní,
bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství splněna, nebo aby bylo postiženo její nesplnění.
(2) Po pravomocném uložení povinnosti zpřístupnit dokumenty jsou účastníky řízení o návrhu na
zpřístupnění dokumentů navrhovatel a ti, o jejichž
právech a povinnostech má být jednáno.
Pokuty

b) nahradil účelně vynaložené náklady opatření
podle odstavce 1 písm. c) nařízených v rozhodnutí; výši nákladů a podmínky jejich nahrazení
určí předseda senátu v rozhodnutí.

(1) Tomu, kdo se bez vážného důvodu dopustil
protiprávního činu tím, že

(4) Navrhovatel a osoby podle odstavce 1 jsou
povinni o dokumentech zachovávat mlčenlivost.

a) porušil pravomocným soudním rozhodnutím
uloženou povinnost zpřístupnit dokumenty
nebo sdělit, kde se nacházejí, nebo

(5) Zpřístupněné dokumenty včetně výpisů
z nich může navrhovatel použít pouze pro potřeby
řízení o věci samé nebo pro potřeby dalšího návrhu
na zpřístupnění dokumentů.

§ 20

§ 18

b) splnění povinností podle písmene a) znemožnil
nebo podstatně ztížil,
může předseda senátu usnesením uložit pokutu do
výše 10 000 000 Kč nebo do výše 1 % jeho čistého
obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období.

(1) Za podmínek stanovených v tomto dílu
předseda senátu uloží povinnost zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí, také po zahájení
řízení o věci samé.

(2) Je-li ten, kdo se protiprávního činu dopustil,
součástí soutěžitele5), vyměřuje se procentuálně stanovená pokuta z čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období soutěžitelem.

(2) Za podmínek stanovených v tomto dílu
předseda senátu uloží povinnost zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí
a) v řízení o návrhu na zpřístupnění dokumentů
zahájeném před zahájením řízení o věci samé
také na návrh toho, kdo by byl v řízení o věci
samé žalovaným, a

(3) Předseda senátu přihlédne při rozhodování,
zda uložit pokutu, a při stanovení její výše zejména
k výši škody, která měla omezováním hospodářské
soutěže vzniknout, ke snaze předejít následkům
protiprávního činu, k dodatečnému splnění povinnosti zpřístupnit dokumenty nebo sdělit, kde se nacházejí, jakož i k dodatečnému odstranění následků
protiprávního činu.

b) po zahájení řízení ve věci samé také na návrh
žalovaného,

§ 21

osvědčí-li tato osoba s určitostí odpovídající dostupným skutečnostem, že je to třeba k jejímu úspěchu
v řízení o věci samé.

5

) § 2 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb.

(1) Tomu, kdo se dopustil protiprávního činu
tím, že porušil soudem pravomocně uloženou povinnost chránit obchodní, bankovní nebo obdobné zá-
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konem chráněné tajemství, může předseda senátu
usnesením uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč.
(2) Předseda senátu přihlédne při rozhodování,
zda uložit pokutu, a při stanovení její výše zejména
k výši škody vzniklé nebo hrozící v souvislosti
s protiprávním činem, ke snaze předejít následkům
protiprávního činu, jakož i k jejich dodatečnému odstranění.
(3) Ten, kdo se protiprávního činu dopustil, nahradí škodu tím způsobenou. Povinnosti se zprostí,
prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které po něm lze spravedlivě
požadovat.
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Díl 2
Náhrada škody a nároky škůdců
zavázaných společně a nerozdílně
Oddíl 1
Řízení o náhradě škody
způsobené omezováním hospodářské soutěže
§ 25
Příslušnost
K řízení o náhradě škody způsobené omezováním hospodářské soutěže jsou v prvním stupni příslušné krajské soudy.

§ 22
(1) Pokutu lze uložit do 3 let od okamžiku,
kdy předseda senátu započal činit úkony směřující
k rozhodnutí o pokutě, nejpozději však do 5 let od
okamžiku, kdy došlo k protiprávnímu činu.
(2) Pokuta je příjmem státního rozpočtu.
(3) Je-li ten, kdo se dopustil protiprávního činu
a komu má být uložena pokuta, součástí soutěžitele,
uloží se zaplacení pokuty společně a nerozdílně každému, kdo je součástí soutěžitele, ledaže to nelze
spravedlivě žádat.

§ 26
Přerušení řízení
(1) Sdělí-li účastníci soudu, že vedou ve věci
náhrady škody jednání, které má vést ke smírnému
vyrovnání, přeruší soud řízení o věci samé, nejdéle
však na dobu 2 let.
(2) Po uplynutí doby určené soudem nebo sdělil-li soudu některý z účastníků, že se jednání, která
mají vést ke smírnému vyrovnání, již nevedou, pokračuje soud v řízení i bez návrhu.

§ 23

§ 27

(1) Pokud předseda senátu pokutu neuloží,
usnesením řízení zastaví; usnesení předseda senátu
odůvodní.

(1) Soud je v řízení o náhradě škody vázán rozhodnutím jiného soudu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komise o tom, že došlo
k omezování hospodářské soutěže a kdo se jej dopustil.

(2) Není-li povinnost splněna ani poté, kdy
byla uložena pokuta, předseda senátu v řízení uloží
za podmínek podle § 20 až 22 další pokutu nebo
řízení usnesením zastaví.
(3) Dozví-li se předseda senátu po zastavení řízení dodatečně o skutečnostech, které by mohly
odůvodňovat uložení pokuty, vydá usnesení o pokračování v řízení a i bez dalších návrhů pokračuje v řízení; proti usnesení není odvolání přípustné.
§ 24
Usnesení, kterým je uložena pokuta nebo kterým je řízení zastaveno, je vykonatelné, jakmile
uplyne lhůta k plnění; lhůta počíná běžet od právní
moci usnesení. Lhůtu pro zaplacení pokuty určuje
v rozhodnutí předseda senátu.

(2) Pokud bylo vydáno rozhodnutí o tom, že
došlo k omezování hospodářské soutěže a kdo se jej
dopustil, orgánem ochrany hospodářské soutěže v jiném členském státě, má se v řízení o náhradě škody
za to, že došlo k omezování hospodářské soutěže
a že se jej tato osoba dopustila, není-li prokázán
opak.
§ 28
(1) Jestliže účastník řízení bez vážného důvodu
porušil pravomocným soudním rozhodnutím uloženou povinnost zpřístupnit dokumenty, sdělit, kde se
nacházejí, nebo splnění těchto povinností znemožnil,
má se skutečnost, která se jimi měla prokázat, za
prokázanou.
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(2) Jestliže byla porušena pravomocně uložená
povinnost chránit obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství, může soud rozhodnout, že není přípustné provedení důkazu dokumenty, kterých se porušení týká.
§ 29
Přenesení navýšení ceny
Žalovaný, který měl způsobit škodu omezováním hospodářské soutěže, může v řízení o náhradě
škody namítat, že žalobce navýšení ceny přenesl
zcela nebo částečně na odběratele nebo dodavatele.
§ 30
Nepřímý odběratel a přenesení navýšení ceny
(1) Má se za to, že na žalobce bylo přeneseno
zcela nebo částečně navýšení ceny, osvědčí-li, že
a) došlo k omezování hospodářské soutěže žalovaným,
b) omezování hospodářské soutěže žalovaným
vedlo k navýšení ceny pro přímého odběratele
žalovaného a
c) sám od tohoto přímého odběratele nebo následného odběratele pořídil zboží nebo služby dotčené omezováním hospodářské soutěže, nebo
zboží nebo služby od nich odvozené nebo je
obsahující.
(2) Odstavec 1 se nepoužije, jestliže žalovaný
osvědčí, že k přenesení navýšení ceny zcela nebo
částečně nedošlo.
§ 31
(1) Není přípustné provedení důkazu dokumenty, které obsahují důvěrné informace podle § 2
odst. 2 písm. a) nebo b) a které byly získány výhradně v rámci výkonu práva nahlížet do spisu.
(2) Není přípustné provedení důkazu dokumenty, které obsahují důvěrné informace podle § 2
odst. 2 písm. c) a které byly získány výhradně
v rámci výkonu práva nahlížet do spisu, a to do
ukončení šetření nebo právní moci rozhodnutí
orgánu ochrany hospodářské soutěže o ukončení
správního řízení.
(3) Není přípustné provedení důkazu ani jinými dokumenty, které byly získány výhradně
v rámci výkonu práva nahlížet do spisu, neuvede-

Částka 90

nými v odstavcích 1 a 2, ledaže se jich dovolává
ten, kdo je takto získal, nebo jeho právní nástupce.
(4) Soud řízení na návrh přeruší do doby, než
bude provedení důkazu podle odstavce 2 přípustné,
jestliže se to nepříčí účelu řízení.
§ 32
Náhrada nákladů řízení
Účastníkovi řízení, který bez vážného důvodu
porušil pravomocným soudním rozhodnutím uloženou povinnost zpřístupnit dokumenty, sdělit, kde se
nacházejí, nebo splnění těchto povinností znemožnil
nebo podstatně ztížil nebo porušil pravomocně uloženou povinnost chránit obchodní, bankovní nebo
obdobné zákonem chráněné tajemství, může soud
uložit povinnost nahradit náklady řízení.
Oddíl 2
Řízení o nárocích škůdců
zavázaných k náhradě škody společně a nerozdílně
§ 33
K řízení o nárocích škůdců na vypořádání podle
tohoto zákona, kteří jsou zavázáni k náhradě škody
společně a nerozdílně, je příslušný soud, který je
příslušný k řízení o náhradě škody způsobené omezováním hospodářské soutěže; soud je v řízení vázán
rozhodnutím jiných orgánů v rozsahu podle občanského soudního řádu.
HLAVA IV
SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Vztah k předpisům o občanském soudním řízení
§ 34
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se
v řízení o návrhu na zpřístupnění dokumentů přiměřeně podle občanského soudního řádu, a není-li
to při rozhodování o uložení pokuty možné, podle
zákona o zvláštních řízeních soudních.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se
v řízení o náhradě škody způsobené omezováním
hospodářské soutěže a v řízení o nárocích škůdců
na vypořádání, kteří jsou zavázáni k náhradě škody
společně a nerozdílně, podle občanského soudního
řádu.
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§ 35
Povinnost zpřístupnit dokumenty nebo sdělit,
kde se nacházejí, a povinnost chránit obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství
nemohou být předmětem výkonu rozhodnutí nebo
exekuce. Je-li oprávněným podán návrh na výkon
rozhodnutí, soud příslušný k nařízení výkonu rozhodnutí jej odmítne; o podaném exekučním návrhu
rozhodne soudní exekutor obdobně.
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této žádosti a v souvislosti s ní Úřadu předloženy; to
platí i pro výzvy a sdělení Úřadu, které Úřad žadatelům v souvislosti s jejich žádostí zaslal. Do těchto
částí spisu může za podmínek stanovených v odstavci 1 nahlížet pouze účastník řízení nebo jeho zástupce; § 38 odst. 4 správního řádu se nepoužije.“.
2. Za § 21c se vkládá nový § 21ca, který včetně
nadpisu zní:
„§ 21ca

§ 36

Zpřístupnění informací obsažených ve spise

Přechodné ustanovení

(1) Žádosti o neuložení nebo snížení pokuty
jsou důvěrnými informacemi. Úřad tyto informace
nezpřístupňuje, s výjimkou zpřístupnění soudu pro
účely přezkumu činnosti Úřadu ve správním soudnictví; to neplatí pro žádost o snížení pokuty podle
§ 22ba odst. 6, která byla žadatelem vzata zpět.

Řízení o náhradě škody způsobené omezováním hospodářské soutěže, jakož i řízení o nárocích
škůdců, kteří jsou zavázáni k náhradě škody společně a nerozdílně, na vypořádání podle tohoto zákona, zahájená po dni 25. prosince 2014 se dokončí
podle tohoto zákona; právní účinky úkonů, které
byly v řízení učiněny přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, zůstávají zachovány.
ČÁST DRUHÁ
§ 37
Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské
soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/
/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 127/
/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 71/
/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 155/
/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 360/
/2012 Sb., zákona č. 135/2016 Sb. a zákona č. 293/
/2016 Sb., se mění takto:

(2) Podklady a informace, které byly vypracovány a předloženy pro účely probíhajícího správního
řízení ve věci ochrany hospodářské soutěže nebo výkonu dozoru Úřadu podle § 20 odst. 1, jakož i podklady a informace vypracované Úřadem pro tyto
účely, je možno zpřístupnit orgánům veřejné moci
až po ukončení šetření nebo právní moci rozhodnutí
Úřadu o ukončení správního řízení; to neplatí pro
přezkum činnosti Úřadu ve správním soudnictví.
(3) Požádá-li soud Úřad o zpřístupnění žádosti
o neuložení nebo snížení pokuty pro ověření, zda její
obsah odůvodňuje její nezpřístupnění, umožní Úřad
prostřednictvím jím pověřené osoby soudu, aby do
ní nahlédl; o tom vyhotoví Úřadem pověřená osoba
protokol obsahující rovněž závěr soudu ohledně obsahu žádosti a důvodnosti jejího nezpřístupnění.“.
ČÁST TŘETÍ

1. V § 21c odstavec 5 zní:
„(5) Z nahlížení do spisu jsou dále vyloučeny ty
jeho části, které obsahují žádost o upuštění od uložení pokuty nebo žádost o snížení pokuty podle
§ 22ba odst. 5 anebo žádost o snížení pokuty podle
§ 22ba odst. 6 (dále jen „žádost o neuložení nebo
snížení pokuty“), jakož i další podklady a informace,
které byly žadatelem vypracovány pro účely podání

ÚČINNOST
§ 38
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

v z. Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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263
ZÁKON
ze dne 20. července 2017,
kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
ve znění pozdějších předpisů

jak 1 rok nebo jinému trestu a od výkonu nebo
prominutí trestu neuplynul 1 rok.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve
znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002
Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003
Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008
Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009
Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011
Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012
Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 204/2015
Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 47/2016
Sb., se mění takto:
1. Za § 4 se doplňuje nový § 4a, který včetně
poznámky pod čarou č. 55 zní:
„§ 4a
(1) Za trestně bezúhonného se pro účely tohoto
zákona nepovažuje uchazeč, který byl
a) v posledních 10 letech pravomocně odsouzen
pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní
sazby odnětí svobody nepřevyšující 2 roky,
b) v posledních 15 letech pravomocně odsouzen
pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní
sazby odnětí svobody převyšující 2 roky, avšak
nepřevyšující 5 let,
c) pravomocně odsouzen pro trestný čin s horní
hranicí trestní sazby odnětí svobody vyšší než
5 let nebo k výjimečnému trestu,
d) pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný
z nedbalosti k odnětí svobody na více jak 1 rok
a od výkonu nebo prominutí trestu neuplynulo
5 let, nebo
e) pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti k odnětí svobody na méně

(2) Za trestně bezúhonného se pro účely tohoto
zákona nepovažuje také uchazeč,
a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin
bylo na základě pravomocného rozhodnutí
o schválení narovnání zastaveno a od tohoto
rozhodnutí ještě neuplynuly 3 roky, nebo
b) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin
bylo pravomocně podmíněně zastaveno, a od
uplynutí zkušební doby a lhůty, v níž má být
rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynuly ještě
3 roky, nebo bylo v trestním stíhání, které proti
němu bylo vedeno, rozhodnuto o podmíněném
odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynuly 3 roky.
(3) Při posuzování trestní bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního
právního předpisu nebo k rozhodnutí prezidenta,
v jejichž důsledku se na uchazeče hledí, jako by odsouzen nebyl55).
55

) § 105 a 106 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.
§ 363, 365, 366 a 368 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním
řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
§ 35 a 88 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve
věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 10a se věta třetí nahrazuje větou „Na
vznik, průběh, změny a zánik služebního poměru
vojáka, který se určí do zvláštní dispozice, se ustanovení tohoto zákona použijí přiměřeně.“.
3. V § 15 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Při odvelení mezi subjekty podle § 6 odst. 1
písm. a) a e) se voják považuje za příslušníka subjektu, k němuž je odvelen.“.
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4. V § 19 odst. 1 písm. e) se za slova „organizačních změn“ vkládají slova „nebo po odvolání ze
služebního místa podle jiného právního předpisu56)“.
Poznámka pod čarou č. 56 zní:
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vojenského výcviku, nepřetržitého vojenského výcviku anebo nepřetržitého vojenského nasazení,“.
14. V § 31c odst. 7 se za slova „vojenském nasazení“ vkládají slova „ , nepřetržitém vojenském
výcviku nebo intenzivním vojenském výcviku“.
15. V § 40 se doplňuje odstavec 4, který zní:

56

„ ) Například zákon č. 219/1999 Sb., ve
předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., ve
předpisů, zákon č. 300/2013 Sb., o
a o změně některých zákonů (zákon o
ve znění pozdějších předpisů.“.

znění pozdějších
znění pozdějších
Vojenské policii
Vojenské policii),

5. V § 26 odst. 1 se věta čtvrtá nahrazuje větou
„Za nepřetržitý se považuje režim výkonu služby,
v němž se vojáci 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu
vzájemně střídají k zajištění nepřetržitého plnění služebních povinností.“.
6. V § 28 odst. 1 se slovo „vojenských“ zrušuje.
7. V § 29 odst. 3 se číslo „300“ nahrazuje číslem „150“.
8. V § 29 odst. 5 se za slova „důležitý zájem
služby,“ vkládají slova „nebo z důvodu intenzivního
vojenského výcviku, nepřetržitého vojenského výcviku anebo nepřetržitého vojenského nasazení,“.
9. V § 29 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Do počtu hodin nejvýše přípustné služby
nad základní týdenní dobu služby ve vyrovnávacím
období podle odstavce 3 věty první se nezahrnuje
služba, za kterou bylo vojákovi poskytnuto náhradní
volno.“.

„(4) Se souhlasem ministra lze zařadit vojáka,
který je příslušníkem Vojenského zpravodajství, na
služební místo v zahraničí s nižší stanovenou hodností, než do které je voják jmenován. Vojákovi
v tomto případě náleží i nadále dosažená vyšší hodnost.“.
16. V § 48 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) při výkonu služby nosit předepsaný stejnokroj
a zdržet se jednání, které by narušovalo nebo
znevažovalo jeho vzhled; výjimky stanoví služební orgán,“.
17. V § 61a odstavec 3 zní:
„(3) Manželům, kteří jsou oba vojáky, se výše
služebního příspěvku zvyšuje podle odstavce 1 jen
za nezaopatřené děti podle § 71 odst. 5, a to jen
jednomu z nich. V případě druha a družky se pro
účely zvýšení služebního příspěvku postupuje podle
věty první obdobně.“.
18. V § 66 odst. 3 se číslo „300“ nahrazuje číslem „150“.
19. V § 68b se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „Po dobu poskytování příplatku za službu v zahraničí nevzniká vojákovi nárok na náhradní volno,
na volno a na příplatek za služební pohotovost.“.

10. V § 31a odst. 2 a § 31b odst. 2 se za slova
„pouze doba“ vkládají slova „a voják má nárok na
služební plat pouze za dobu“.

20. V § 68d se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

11. V nadpise § 31b, § 31b odst. 1 a 2, nadpise
§ 31c, § 31c odst. 1, 3, 4 a 7 až 9, § 68j odst. 8
a v § 143 odst. 4 písm. d) se slova „na území České
republiky“ zrušují.

„(2) Vojákovi, který má rozvrženu základní týdenní dobu služby rovnoměrně a v kalendářním měsíci vykonal službu ve dvousměnném, třísměnném
nebo nepřetržitém režimu výkonu služby v rozsahu
alespoň 80 hodin, náleží za tento měsíc příplatek
podle odstavce 1.“.

12. V § 31c se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Ministr může pro konkrétní nepřetržité vojenské
nasazení podle míry a intenzity rizika a doby trvání
nepřetržitého vojenského nasazení zvýšit nárok na
volno za ukončených 48 hodin výkonu služby až
na 16 hodin.“.
13. V § 31c odst. 6 se za slova „důležitý zájem
služby,“ vkládají slova „nebo z důvodu intenzivního

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
21. V § 68e se slova „vojenského záchranného
útvaru,“ a slova „ , který je ministrem zmocněn
k samostatnému hospodaření s veřejnými prostředky, sestavování ekonomického výkazu o vyčleněných a použitých finančních prostředcích a personálních a majetkových zdrojích,“ zrušují.
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22. V § 68i odst. 2 písmeno b) zní:
„b) je zajat nebo se stal v průběhu zahraniční operace nezvěstným, nejednalo-li se o svémocné
odloučení nebo zběhnutí, nebo“.
23. V § 68i odst. 2 se na konci písmene b) slovo
„nebo“ zrušuje, na konci písmene c) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které
zní:
„d) vykonává službu v zahraničí podle § 40
odst. 4.“.
24. V § 71 odst. 6 se slova „anebo vojenský záchranný útvar, v němž je voják služebně zařazen“
nahrazují slovy „ , v němž má voják místo výkonu
služby“.
25. V § 77 odst. 2 se text „§ 72 odst. 1 písm. e)“
nahrazuje textem „§ 74 odst. 5“ a na konci odstavce 2 se doplňují věty „Má-li voják více bydlišť,
určí si pro účely náhrady jízdních výdajů jedno
z nich. Jestliže má bydliště v zahraničí, poskytuje
se mu náhrada jízdních výdajů jen za dopravu uskutečněnou na území České republiky.“.
26. V § 77 odstavec 4 zní:
„(4) Náhrada podle odstavce 2 se poskytuje
měsíčně a vyplácí se bezhotovostně spolu se služebním platem v pravidelném termínu jeho výplaty.
Výše náhrady se určí podle nejkratší silniční kilometrové vzdálenosti mezi místem bydliště a místem výkonu služby, a to vždy jen pro území České republiky. Výši jízdného v závislosti na kilometrové
vzdálenosti a postup pro určení nejkratší silniční kilometrové vzdálenosti stanoví ministerstvo vyhláškou.“.
27. V § 79 odst. 3 se za slova „nákladů stanoví“
vkládají slova „pro jednotlivé hodnosti“.
28. § 102 zní:
„§ 102
Počínal-li si voják při plnění služebního úkolu
způsobem přiměřeným okolnostem a povaze v době
plnění služebního úkolu, neodpovídá za škodu, kterou způsobil
a) při zvlášť náročném výcviku, při výcviku v náročném nebo nepřístupném terénu anebo za nepříznivých povětrnostních podmínek,
b) při záchranných pracích nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví,
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značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo při likvidaci následků pohromy,
c) v rámci plnění služebního úkolu ve prospěch
míru a bezpečnosti, a to zejména při účasti na
operacích na podporu a udržení míru, záchranných a humanitárních akcích,
d) při jiném plnění služebního úkolu, který vyplývá z rizika řádného výkonu služby,
e) při odvracení nebezpečí, které hrozilo životu
nebo zdraví, nebo škody, která hrozila majetku,
jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal, anebo
f) ve stavu, kdy bez vlastního zavinění nebyl schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho
následky.“.
29. § 110 zní:
„§ 110
(1) Způsobil-li škodu voják z nedbalosti při dopravní nehodě, letecké nehodě nebo při ovládání vojenského plavidla, lze výši náhrady škody ve zvlášť
odůvodněných případech určit nižší částkou, než je
skutečná škoda, popřípadě než je čtyřapůlnásobek
průměrného hrubého měsíčního platu, nebo od vymáhání náhrady škody zcela upustit, došlo-li k dopravní nehodě nebo letecké nehodě anebo k nehodě
při ovládání vojenského plavidla za ztížených podmínek a jde-li o první zavinění vojáka nebo o nehodu
způsobenou v důsledku jeho malé zkušenosti nebo
došlo-li při dopravní nehodě nebo letecké nehodě
anebo při ovládání vojenského plavidla k vážnému
poškození jeho zdraví.
(2) O výši náhrady škody podle odstavce 1
rozhodne služební orgán, který by jinak rozhodoval
jako odvolací orgán na návrh služebního orgánu,
který by byl oprávněný rozhodnout o náhradě
škody.“.
30. V § 111 odstavec 3 zní:
„(3) Uhradil-li voják alespoň dvě třetiny dluhu
vzniklého v důsledku jeho povinnosti k náhradě
škody, lze neuhrazenou část dluhu prominout jen
tehdy, dosahuje-li mimořádných kladných výsledků
při výkonu služby nebo odůvodňují-li to jeho tíživé
sociální poměry a o prominutí požádal. O prominutí
dluhu rozhoduje služební orgán. Prominout nelze
dluh, který vznikl v důsledku škody, kterou voják
způsobil úmyslně, po požití alkoholických nápojů
nebo po vědomém užití jiných návykových látek31),
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anebo došlo-li ke škodě na svěřených hodnotách,
které je povinen vyúčtovat, nebo ztrátou svěřených
předmětů.“.
31. § 124 a 125 včetně nadpisů znějí:
„§ 124
Jednorázové odškodnění pozůstalých
Jednorázové odškodnění pozůstalých přísluší
pozůstalému manželovi a dítěti, které má nárok na
sirotčí důchod z důchodového pojištění po zemřelém, a to každému ve výši třicetinásobku minimální
mzdy17). Jednorázové odškodnění pozůstalých ve
výši třicetinásobku minimální mzdy dále náleží rodičům zemřelého vojáka, jestliže s ním žili ve společné domácnosti; odškodnění ve stejné výši přísluší
i v případě, že se zemřelým vojákem žil ve společné
domácnosti pouze jeden rodič.
§ 125
Jednorázové mimořádné odškodnění pozůstalých
Pozůstalým po vojákovi, který zemřel následkem úrazu při činnostech uvedených v § 120 odst. 1
až 3, náleží jednorázové mimořádné odškodnění pozůstalých. Pozůstalému manželovi a každému pozůstalému dítěti, které má nárok na sirotčí důchod z důchodového pojištění po zemřelém, náleží jednorázové mimořádné odškodnění ve výši částek uvedených v § 120 odst. 4. Osobám, které byly odkázány
na vojáka výživou, náleží jednorázové mimořádné
odškodnění pozůstalých rovným dílem ve výši třicetinásobku minimální mzdy17). Není-li pozůstalého
manžela ani pozůstalých dětí nebo osob, které byly
odkázány na vojáka výživou, náleží jednorázové
mimořádné odškodnění pozůstalých ve výši uvedené
ve větě třetí rodičům vojáka.“.
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základní týdenní dobu služby a doba čerpání volna
z důvodu nepřetržitého vojenského výcviku nebo
nepřetržitého vojenského nasazení. Zvýšený zápočet
doby služby se stanoví za celé kalendářní měsíce.
Doba jednotlivých dnů v necelých měsících se sčítá
a každých 30 dnů se hodnotí jako měsíc.“.
33. V § 145a odst. 1 písm. g) se slova „30 dnů“
nahrazují slovy „3 měsíce“.
34. V § 145a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:
„o) stanovení výše stabilizačního příspěvku.“.
35. V § 159 odst. 2 se za slovy „skončení neschopnosti výkonu služby“ čárka nahrazuje slovem
„a“ a slova „a výsluhový příspěvek“ se zrušují.
36. V § 163a odst. 1 se slova „v zahraniční operaci“ zrušují.
37. Za § 166 se vkládá nový § 166a, který
včetně poznámky pod čarou č. 57 zní:
„§ 166a
Ministerstvo přiznává občanům České republiky, kteří se zaváží požádat o povolání do služebního poměru vojáka a setrvat v něm po určenou
dobu, stipendia podle programů vyhlašovaných ministrem, s přihlédnutím k závazkům z mezinárodních
smluv, kterými je Česká republika vázána. Přitom
postupuje podle ustanovení o stipendiích hrazených
z dotací nebo příspěvků podle zákona o vysokých
školách57) a § 60 přiměřeně.
57

) § 91 odst. 1, 4 a 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.“.

32. V § 143 odst. 1 závěrečná část ustanovení
zní:

Čl. II

„Za dobu výkonu služby se pro účely zvýšeného
zápočtu doby služby považuje i doba čerpání řádné
a zvláštní dovolené, preventivní rehabilitace podle
§ 97 a mimořádné rehabilitace podle § 97a, doba
čerpání náhradního volna za službu konanou nad

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

v z. Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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264
ZÁKON
ze dne 19. července 2017,
kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

e) Královéhradecký a
v Hradci Králové,

Pardubický

se

sídlem

f) Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně,
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. I
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona
č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona
č. 189/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona
č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona
č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona
č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona
č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 490/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona
č. 155/2010 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 378/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona
č. 452/2016 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se mění
takto:
1. V § 1 odst. 1 se část věty za středníkem
včetně středníku zrušuje.
2. V § 1 odstavec 3 zní:
„(3) Česká obchodní inspekce se člení na
ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty
mající územní působnost pro tyto kraje a toto sídlo:
a) Středočeský a Hlavní město Prahu se sídlem
v Praze,
b) Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých
Budějovicích,
c) Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni,
d) Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad
Labem,

g) Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem
v Ostravě.“.
3. V § 1 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou
č. 8 zní:
„(4) Česká obchodní inspekce je organizační
složkou státu3g) a je účetní jednotkou8).
8

) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.“.

4. V § 1 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Jako orgán prvního stupně rozhoduje ve
správním řízení inspektorát příslušný podle své
územní působnosti. O odvolání proti rozhodnutí inspektorátu rozhoduje ústřední inspektorát; v případech, kdy v prvním stupni rozhodl inspektorát podle
věty první, je ústřední inspektorát příslušný též k vedení přezkumného řízení.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
5. § 2 včetně poznámek pod čarou č. 9 až 11
zní:
„§ 2
(1) Česká obchodní inspekce kontroluje fyzické a právnické osoby, které nabízejí, prodávají,
dodávají nebo uvádějí na trh výrobky, nabízejí nebo
poskytují služby nebo vyvíjejí jinou činnost podle
tohoto zákona nebo podle zvláštního právního předpisu9), pokud to tento zákon nebo zvláštní právní
předpis10) stanoví.
(2) Česká obchodní inspekce spolupracuje s příslušnými orgány členských států Evropské unie
a států tvořících Evropský hospodářský prostor při
aplikaci přímo použitelného předpisu Evropské
unie1i), a to v rozsahu působnosti předpisů na ochra-
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nu zájmů spotřebitele uvedených v bodech 2, 3, 6 až
8, 10 až 12, 14, 16, 20 a 21 přílohy k přímo použitelnému předpisu Evropské unie11).
9

) Například § 14a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10

) Například zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti
výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné
bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, zákon č. 311/2006
Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších
předpisů.

11

) Příloha k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi
vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).“.

6. § 2a se zrušuje.
7. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:
„§ 3
(1) Česká obchodní inspekce dále
a) ukládá pokuty a jiná opatření podle tohoto zákona nebo podle zvláštního právního předpisu10),
b) zobecňuje poznatky z výkonu kontroly a zveřejňuje výsledky kontroly s cílem předcházet
porušování právních předpisů,
c) provádí rozbory nebo zajišťuje jejich provedení
pro účely kontroly; provedení těchto rozborů
zajišťuje u příslušných orgánů nebo osob; na
náklady kontrolovaných osob provádí rozbory
nebo zajišťuje jejich provedení jen tehdy, byly-li
rozborem zjištěny vlastnosti výrobků, které neodpovídají právnímu předpisu nebo jsou v rozporu s deklarací o vlastnostech výrobků uvedených zejména v prohlášení nebo v obchodním
sdělení.
(2) Analýzu vzorků vybraných minerálních
olejů a některých dalších minerálních olejů odebraných Českou obchodní inspekcí podle zákona upravujícího spotřební daně může na žádost České obchodní inspekce provádět pouze osoba, která byla
akreditována podle zvláštního právního předpisu12).

Strana 2825

12

) Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/
/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS)
č. 339/93.“.

8. § 5 a 5a včetně poznámky pod čarou č. 13
znějí:
„§ 5
(1) Jestliže inspektor příslušný k plnění povinností stanovených tímto zákonem nebo zvláštním
právním předpisem10) provádí kontrolní nákup,
hledí se pro účely kontroly na jednání kontrolované
osoby a inspektora při kontrolním nákupu jako na
uzavření smlouvy.
(2) Inspektor oznámí, že provedený nákup byl
kontrolní, kontrolované osobě nebo osobě, která je
s kontrolovanou osobou v pracovněprávním nebo
obdobném vztahu, případně osobě, která fakticky
vykonává úkoly, jež by jí vyplývaly z pracovněprávního nebo obdobného vztahu, pokud je plnění
těchto úkolů spojeno s předmětem kontroly a pokud
je tato osoba přítomna na místě kontroly (dále jen
„zúčastněná osoba“), a to bezprostředně po ukončení nákupu nebo, není-li to s ohledem na formu
prodeje možné, do 14 dnů od převzetí plnění anebo
nejpozději do okamžiku splnění účelu kontroly.
(3) Neodporuje-li to povaze předmětu kontrolního nákupu nebo není-li způsobena kontrolované
osobě majetková újma, lze od smlouvy podle odstavce 1, která byla uzavřena jednáním při kontrolním nákupu, odstoupit.
(4) Pokud to povaha předmětu kontrolního nákupu umožňuje, inspektor jej vrátí kontrolované
osobě bezprostředně po oznámení podle odstavce 2.
Náklady spojené s vrácením předmětu kontrolního
nákupu nese Česká obchodní inspekce.
(5) Kontrolovaná osoba je povinna vrátit České
obchodní inspekci zaplacenou cenu, a to bez zbytečného odkladu, umožňuje-li to forma prodeje, nebo
do 14 dnů ode dne, kdy vrácený předmět kontrolního nákupu převzala nebo měla možnost jej převzít.
(6) Byl-li kontrolní nákup proveden také za
účelem posouzení vlastností výrobku, pohlíží se na
takový výrobek jako na odebraný vzorek13).
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§ 5a
Vyžaduje-li to předmět kontroly a nelze-li účelu
kontroly dosáhnout jinak, je inspektor oprávněn
v rámci výkonu své činnosti, ve výjimečných případech a v nezbytné míře, jednat pod změněnou identitou a využít krycí prostředek.
13

) § 11 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád).“.

9. Za § 5a se vkládají nové § 5b až 5d, které
včetně nadpisů znějí:
„§ 5b
Krycí prostředek
Krycím prostředkem se rozumí listina, včetně
krycího dokladu, prostor nebo činnost sloužící k zastírání skutečné totožnosti osoby, k zabránění vyzrazení její činnosti nebo zastírání činnosti České
obchodní inspekce.
§ 5c
Krycí doklady
(1) Krycím dokladem se rozumí listina, popřípadě jiný dokument sloužící k zastírání skutečné totožnosti fyzické osoby a k zabránění vyzrazení činnosti orgánů České obchodní inspekce.
(2) O vydání krycího dokladu rozhoduje na návrh ústředního ředitele České obchodní inspekce ministr průmyslu a obchodu. Krycí doklad na žádost
České obchodní inspekce vydá nebo opatří Ministerstvo vnitra, s výjimkou služebního průkazu České
obchodní inspekce vystaveného na změněnou identitu inspektora (§ 5a), který vydá Česká obchodní
inspekce.
(3) Krycím dokladem nesmí být průkaz poslance nebo senátora, člena vlády, členů bankovní
rady České národní banky, člena kolegia Nejvyššího
kontrolního úřadu a soudce Ústavního soudu, služební průkaz soudce a státního zástupce a doklad
osoby žijící nebo zemřelé.
(4) Je-li to vzhledem k povaze krycího dokladu
nutné, je Ministerstvo vnitra oprávněno při opatřování nebo vydávání krycího dokladu zajistit v nezbytné míře v informačních systémech veřejné
správy vedených podle zvláštních právních předpisů
vložení, změnu, blokování nebo likvidaci údajů sou-
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visejících s vydáním a užíváním krycího dokladu.
Správce informačního systému je povinen poskytnout k provádění informační činnosti v uvedeném
rozsahu a zajištění jejího účelu potřebnou součinnost
a přitom postupovat tak, aby nedošlo k vyzrazení
činnosti Ministerstva vnitra nebo České obchodní
inspekce.
(5) Evidenci krycích dokladů opatřených a vydaných Ministerstvem vnitra vede souběžně Ministerstvo vnitra a Česká obchodní inspekce.
§ 5d
Opatření k evidenční ochraně
V souvislosti s výkonem své působnosti mohou
orgány České obchodní inspekce požadovat na Ministerstvu vnitra opatření k evidenční ochraně osobních údajů svého zaměstnance, u kterého lze důvodně předpokládat ohrožení jeho života nebo
zdraví, jeho manžela, partnera, dítěte a rodičů, jejich
soukromých vozidel, jakož i opatření k evidenční
ochraně krycích dokladů a služebních vozidel.“.
10. § 6 zní:
„§ 6
(1) Pokud nelze účelu kontroly dosáhnout jinak, je inspektor oprávněn v případě důvodného podezření na závažné porušení povinnosti stanovené
zvláštním právním předpisem10) zjednat si v souvislosti s výkonem kontroly přístup do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor
s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo jinak přímo souvisí s výkonem
a předmětem kontroly, včetně otevření uzavřených
prostor.
(2) Inspektor je povinen při vstupu do těchto
prostor a při následném výkonu kontroly zajistit přítomnost nezúčastněné osoby; nemusí tak učinit,
hrozí-li nebezpečí z prodlení.
(3) Po výkonu kontroly inspektor zajistí zabezpečení těchto prostor. Pokud je jejich vlastník inspektorovi znám, bez zbytečného odkladu jej o provedeném kontrolním úkonu vyrozumí.“.
11. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:
„§ 6a
Inspektor je pro účely zahájení kontroly opráv-
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něn požadovat informace, jež jsou nezbytné ke zjištění totožnosti prodávajícího, který nabízí nebo prodává zboží či služby prostřednictvím internetové
stránky nebo jiného elektronického prostředku,
a spotřebitel si takové zboží nebo služby na této
stránce nebo prostřednictvím jiného elektronického
prostředku může objednat. Oprávnění podle věty
první má inspektor vůči osobě, která s požadovanými
informacemi nakládá. Osoba podle věty druhé poskytne inspektorovi informace bez zbytečného odkladu.“.
12. V § 7 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2
a 3.
13. V § 7 odst. 2 se za slovo „kontrolované“
vkládají slova „nebo zúčastněné“ a na konci odstavce
se doplňuje věta „Inspektor bez zbytečného odkladu
doručí kopii písemného záznamu kontrolované
osobě.“.
14. V § 7 odst. 3 větě první se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 2“, na konci
textu věty první se doplňují slova „místně příslušnému inspektorátu“ a ve větě třetí se slovo „krajského“ zrušuje.
15. V § 7 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Jestliže bylo Českou obchodní inspekcí
uloženo kontrolované osobě opatření podle odstavce 1 a kontrolovaná osoba zjedná nápravu, je
povinna o zjednání nápravy bez zbytečného odkladu
písemně Českou obchodní inspekci informovat.“.
16. V § 7b odstavec 1 včetně poznámky pod
čarou č. 3f zní:
„(1) Inspektor v případě důvodného podezření,
že jsou nabízeny, prodávány nebo skladovány výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví
nebo neoprávněně užívající označení chráněné podle
zvláštního právního předpisu3f), uloží zajištění
těchto výrobků. Opatření o zajištění výrobků
oznámí inspektor ústně kontrolované nebo zúčastněné osobě a neprodleně o něm učiní písemný záznam, ve kterém bude uveden i důvod zajištění, popis zajištěných výrobků a jejich množství. Inspektor
bez zbytečného odkladu doručí kopii písemného záznamu kontrolované osobě.
3f

) § 2 odst. 1 písm. n) a § 8 zákona č. 634/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.“.

Strana 2827

17. V § 8 odstavec 2 zní:
„(2) Opatření podle odstavce 1 oznámí inspektor ústně kontrolované nebo zúčastněné osobě a neprodleně o něm učiní písemný záznam. Inspektor
bez zbytečného odkladu doručí kopii písemného záznamu kontrolované osobě.“.
18. V § 8 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým opatřením, může proti němu podat námitky,
které se uvedou v záznamu podle odstavce 2, nebo
je může podat písemně nejpozději do 3 pracovních
dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením
místně příslušnému inspektorátu. Podané námitky
nemají odkladný účinek. O podaných námitkách
rozhodne bez zbytečného odkladu ředitel inspektorátu. Rozhodnutí o námitkách se doručuje kontrolované osobě a je konečné.
(4) Jestliže bylo Českou obchodní inspekcí uloženo kontrolované osobě opatření podle odstavce 1
a kontrolovaná osoba zjedná nápravu, je povinna
o zjednání nápravy bez zbytečného odkladu písemně
Českou obchodní inspekci informovat.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7.
19. V § 8 odst. 6 a 7 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 5“.
20. § 9 zní:
„§ 9
(1) Kontrolovaná osoba se dopustí přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 5 odst. 5 nevrátí bez zbytečného
odkladu České obchodní inspekci cenu zaplacenou za kontrolní nákup,
b) poruší zákaz uvedení na trh, distribuce včetně
nákupu, dodávky, prodeje nebo použití výrobků uložený podle § 7 odst. 1 písm. a),
c) poruší zákaz používání měřidel uložený podle
§ 7 odst. 1 písm. b),
d) v rozporu s § 7 odst. 4 neinformuje Českou obchodní inspekci o zjednání nápravy,
e) v rozporu s § 7b odst. 1 neplní uložené opatření
o zajištění výrobků,
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f) v rozporu s § 7b odst. 2 nevydá inspektorovi
zajištěné výrobky,

visejících s její činností jako subjektu mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů“.

g) poruší zákaz jednání poškozujícího společný
zájem spotřebitelů nebo jednání, které může
poškodit společný zájem spotřebitelů podle
§ 7c, nebo

22. Za § 15 se vkládá nový § 16, který zní:

h) poruší zákaz výkonu činnosti nebo opatření
spočívající v uzavření provozovny podle § 8,

Při ukládání sankcí příkazem na místě inspektory České obchodní inspekce se § 92 zákona č. 250/
/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, nepoužije.“.

i) v rozporu s § 8 odst. 4 neinformuje Českou obchodní inspekci o zjednání nápravy.
(2) Osoba, která nakládá s informacemi, jež
jsou nezbytné ke zjištění totožnosti prodávajícího,
který nabízí nebo prodává zboží či služby prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku a spotřebitel si takové zboží nebo
služby na této stránce nebo prostřednictvím jiného
elektronického prostředku může objednat, se dopustí přestupku tím, že požadované informace neposkytne bez zbytečného odkladu po jejich vyžádání
podle § 6a.
(3) Přejímající organizace se dopustí přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 7b odst. 11 písm. a) neodstraní
nebo nezničí prvky porušující práva duševního
vlastnictví,
b) nepoužije výrobky pouze k humanitárním
účelům na území České republiky podle § 7b
odst. 11 písm. b),
c) nepřijme opatření k zabránění zneužití výrobků
a jejich opětovnému uvedení do obchodního
styku podle § 7b odst. 11 písm. c), nebo
d) v rozporu s § 7b odst. 13 neeviduje nebo nearchivuje doklady o příjmu výrobků a o odstranění
a zničení prvků porušujících práva duševního
vlastnictví a jak s nimi bylo prokazatelně naloženo.
(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. Je-li přestupek podle
odstavce 1 nebo 2 spáchán opakovaně v období
1 roku ode dne právní moci rozhodnutí o stejném
přestupku, lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč.
(5) Pokutu nelze uložit tomu, kdo byl za totéž
jednání postižen podle zvláštních právních předpisů.“.
21. V § 13a se slova „k plnění úkolů podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „při plnění úkolů sou-

„§ 16

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená podle zákona č. 64/1986 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena, se
dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2. Opatření uložená Českou obchodní inspekcí
podle zákona č. 64/1986 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo podle
zvláštního právního předpisu zůstávají v platnosti.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. III
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995
Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb.,
zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona
č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona
č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona
č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona
č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 214/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona
č. 36/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona
č. 293/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona
č. 301/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona
č. 28/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona
č. 211/2011 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona
č. 468/2011 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona
č. 238/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 476/2013 Sb., zákona č. 356/2014 Sb., zákona
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č. 206/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb. a zákona
č. 188/2016 Sb., se mění takto:

2. V § 20f odst. 7 se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 6“.

1. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

3. V § 20u odst. 1 písm. e) se slova „§ 20r“ nahrazují slovy „§ 20q“.

„d) při prodeji výrobků používat měřidla, která splňují požadavky stanovené zvláštním právním
předpisem upravujícím oblast metrologie5).

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV

5

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

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017.

v z. Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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265
ZÁKON
ze dne 19. července 2017,
kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb.,
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh,
a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o posuzování shody
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
Čl. I
Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, se
mění takto:

státem, je tímto jazykem v České republice český
jazyk.
11

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425
ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.“.

5. V části druhé hlavě I se za oddíl 1 vkládají
nové oddíly 2 a 3, které včetně nadpisů a poznámek
pod čarou č. 12 a 13 znějí:
„O d d í l 2
Spotřebiče plynných paliv

1. V § 5 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3
a 4.
2. V § 14 odst. 2 se slova „úředních jazycích
členských států“ nahrazují slovy „jazycích požadovaných členskými státy“.
3. V § 16 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:
„b) vznáší námitky proti oznámením provedeným
ostatními členskými státy Evropské unie,“.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

§ 27a
(1) Odkazuje-li přímo použitelný předpis
Evropské unie v oblasti spotřebičů plynných paliv12)
na příslušný vnitrostátní orgán, je tímto orgánem
v České republice orgán dozoru.
(2) Odkazuje-li přímo použitelný předpis
Evropské unie v oblasti spotřebičů plynných paliv
na jazyk určený nebo požadovaný členským státem,
je tímto jazykem v České republice český jazyk.
Oddíl 3
Lanové dráhy

4. § 27 včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:
§ 27b
„§ 27
(1) Odkazuje-li přímo použitelný předpis
Evropské unie v oblasti osobních ochranných prostředků11) na příslušný vnitrostátní orgán, je tímto
orgánem v České republice orgán dozoru.
(2) Odkazuje-li přímo použitelný předpis
Evropské unie v oblasti osobních ochranných prostředků na jazyk určený nebo požadovaný členským

(1) Odkazuje-li přímo použitelný předpis
Evropské unie v oblasti lanových drah13) na příslušný vnitrostátní orgán, je tímto orgánem v České republice orgán dozoru.
(2) Odkazuje-li přímo použitelný předpis
Evropské unie v oblasti lanových drah na jazyk
určený nebo požadovaný členským státem, je tímto
jazykem v České republice český jazyk.
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12

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426
ze dne 9. března 2016 o spotřebičích plynných paliv
a o zrušení směrnice Rady 2009/142/ES.

13

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424
ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení
směrnice 2000/9/ES.“.

6. V § 39 odstavec 2 zní:
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„§ 48a
(1) Dovozce je povinen zajistit, aby výrobce
provedl úkony stanovené v § 8 odst. 2 písm. a) rovněž před uvedením měřidla do provozu.
(2) Při postupu podle § 8 odst. 3 věty první dovozce nesmí uvést měřidlo ani do provozu.

„(2) Výrobce, který není usazen v Evropské
unii, je povinen písemným pověřením jmenovat
svého zplnomocněného zástupce. Pověření zplnomocněného zástupce obsahuje adresu, na níž jej lze
kontaktovat.“.

(3) Při postupu podle § 9 odst. 1 jedná distributor s řádnou péčí i u měřidel jím uváděných do
provozu. Distributor je povinen ověřit, zda měřidlo
odpovídá požadavkům uvedeným v § 9 odst. 2 rovněž před jeho uvedením do provozu.

7. V § 41 odst. 3 se za slovo „nahrazena“ vkládají slova „nebo doplněna“.

(4) Při postupu podle § 9 odst. 3 věty první
distributor nesmí uvést měřidlo ani do provozu.

8. § 43 zní:
„§ 43
Pro účely posuzování shody tlakových zařízení
se rozumí

(5) Při postupu podle § 9 odst. 4 se povinnost
distributora vztahuje i na měřidla, která uvedl do
provozu.“.
13. V části druhé hlavě II se za oddíl 7 vkládá
nový oddíl 8, který včetně nadpisu zní:

a) sestavou několik tlakových zařízení sestavených
výrobcem tak, že představují ucelenou funkční
jednotku,

Váhy s neautomatickou činností

b) uvedením do provozu první použití tlakového
zařízení nebo sestavy jejich uživatelem.“.

§ 48b

9. Za § 45 se vkládá nový § 45a, který zní:
„§ 45a
Úřad může na základě odůvodněné žádosti povolit dodat na trh nebo uvést do provozu tlakové
zařízení nebo sestavu, u kterých nebyla posouzena
shoda, jestliže toto tlakové zařízení nebo sestava mají
sloužit k experimentálním účelům.“.
10. V § 46 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) uvedením do provozu první použití rádiového
zařízení konečným uživatelem.“.
11. § 48 zní:
„§ 48
Pro účely posuzování shody měřidel se uvedením do provozu rozumí první použití měřidla určeného pro konečného uživatele k účelům, pro které
bylo určeno.“.
12. Za § 48 se vkládá nový § 48a, který zní:

„O d d í l 8

Ministerstvo stanoví vyhláškou zóny tíhového
zrychlení na území České republiky pro účely posuzování shody vah s neautomatickou činností.“.
14. V části druhé hlavě II se za oddíl 8 vkládá
nový oddíl 9, který včetně nadpisu zní:
„O d d í l 9
Zařízení a ochranné systémy určené k použití
v prostředí s nebezpečím výbuchu
§ 48c
Úřad může, pokud je to v zájmu bezpečnosti, na
základě odůvodněné žádosti povolit dodat na trh
nebo uvést do provozu bez posouzení shody
a) zařízení nebo ochranný systém určený k použití
v prostředí s nebezpečím výbuchu, nebo
b) bezpečnostní, ovládací a regulační přístroj,
který je určen k použití mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, ale je nutný pro bezpečné fungování výrobků uvedených v písmenu a) nebo
k jejich fungování přispívá.“.
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15. V § 55 odstavec 1 zní:
„(1) Přestupky podle § 53 a 54 projednává
orgán dozoru, s výjimkou přestupků podle § 54
odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2, které projednává
Úřad.“.
16. Za § 57 se vkládá nový § 57a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 57a
Zmocňovací ustanovení
Ministerstvo
§ 48b.“.

vydá

vyhlášku

k

provedení

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o technických požadavcích
na výrobky
Čl. II
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona
č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona
č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona
č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona
č. 34/2011 Sb., zákona č. 100/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb. a zákona č. 91/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 věta první zní: „Česká technická norma je dokument schválený Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) pro opakované nebo stálé
použití vytvořený podle tohoto zákona a označený
písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo
oznámeno ve Věstníku Úřadu.“.
2. V § 4a odst. 1 se slova „pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen
„Úřad“)“ zrušují.
3. § 5 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 9 zní:
„§ 5
Zabezpečení tvorby českých
technických norem
(1) Tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení v rozsahu
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vymezeném tímto zákonem zaručuje stát. Plnění
těchto úkolů zajišťuje Úřad, který je národním normalizačním orgánem České republiky podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
evropskou normalizaci9). Úřad při tom plní povinnosti vyplývající z mezinárodních smluv, kterými je
Česká republika vázána, a z členství v mezinárodních
a evropských normalizačních organizacích.
(2) Úřad může zřídit Českou agenturu pro
standardizaci (dále jen „Agentura“) jako státní příspěvkovou organizaci se sídlem v Praze. Agentura je
podřízena Úřadu. V čele Agentury je generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává předseda Úřadu.
Agentura zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci
českých technických norem.
(3) Agentura je oprávněna vybírat úplatu za odborné činnosti, jež vykonává. Tyto činnosti a výše
úplaty jsou stanoveny v ceníku, který vydává Úřad
prostřednictvím Věstníku Úřadu.
(4) Agentura vzniká dnem stanoveným ve zřizovací listině. Zřizovací listina dále obsahuje vymezení základní organizační struktury, vymezení majetku České republiky svěřeného příspěvkové organizaci při jejím zřízení a další podrobnosti týkající se
předmětu její činnosti. Zřízení oznamuje Úřad ve
Věstníku Úřadu do 30 dnů ode dne, kdy k uvedené
skutečnosti došlo.
(5) Úřad může rozhodnout o zrušení Agentury. V rozhodnutí stanoví den jejího zániku a zároveň určí způsob vypořádání práv a povinností vykonávaných příspěvkovou organizací; nestane-li se
tak, přecházejí práva a povinnosti rušené příspěvkové organizace na Úřad. Zrušení příspěvkové organizace oznamuje Úřad ve Věstníku úřadu do 30 dnů
ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo.
(6) Není-li Agentura zřízena, plní úkoly stanovené v tomto zákoně Úřad. V takovém případě je
Úřad oprávněn vybírat úplatu za odborné činnosti,
které spolu s výší úplaty stanoví Ministerstvo vyhláškou.
(7) Náklady na tvorbu českých technických norem hradí ten, kdo požaduje jejich zpracování. Náklady na tvorbu českých technických norem, především českých technických norem přejímajících
evropské normy, zpracovaných na základě požadavku ministerstev nebo jiných ústředních správních
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úřadů a náklady spojené s členstvím v mezinárodních
a evropských normalizačních organizacích hradí stát.
(8) České technické normy nebo jejich části vydané na jakémkoliv nosiči smějí být rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu.
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mínky stanovené v rozhodnutí o pověření, kterými
jsou zejména“ nahrazují slovy „následující podmínky:“.
5. V § 7 odst. 2 se slova „pověřená právnická
osoba (§ 5 odst. 2)“ nahrazují slovem „Úřad“.

9

) Čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1025/2012 o evropské normalizaci, změně směrnic
Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského
parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/
/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES
a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/
/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 1673/2006/ES.“.

4. V § 6 úvodní části ustanovení se slova „pod-

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září
2017.

v z. Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz;
Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na
tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

