Ročník 2020

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 108

Rozeslána dne 26. června 2020

Cena Kč 124,–

O B S A H:
282. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
283. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
284. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
285. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související
zákony
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282
ZÁKON
ze dne 10. června 2020,
kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

m) hlasuje v týchž volbách do Evropského parlamentu více než jednou.“.
5. V § 62 odstavce 2 a 3 znějí:

Čl. I

„(2) K projednání přestupku podle

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona
č. 322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb. a zákona
č. 38/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 14 písmeno d) zní:
„d) projednává přestupky na úseku voleb do
Evropského parlamentu,“.
2. V § 62 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.
3. V § 62 odst. 1 písm. j) se slovo „nebo“ zrušuje.

a) odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) je příslušný
Úřad; proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení,
b) odstavce 1 písm. e) je příslušný krajský úřad
podle místa bydliště fyzické osoby; pokuta je
příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil,
c) odstavce 1 písm. l) a m) je příslušný pověřený
obecní úřad podle místa bydliště fyzické osoby.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu
a) až do výše 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle
odstavce 1 písm. l),
b) až do výše 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle
odstavce 1 písm. m),
c) od 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 1 písm. a) až k).“.

4. V § 62 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:
„l) požádá pro tytéž volby do Evropského parlamentu o zápis do volební evidence ve více než
jednom členském státě, nebo

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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283
ZÁKON
ze dne 11. června 2020,
kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna daňového řádu
Čl. I
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákonného opatření Senátu
č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona
č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 368/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona
č. 94/2018 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona
č. 111/2019 Sb. a zákona č. 337/2019 Sb., se mění
takto:
1. V § 1 odst. 3 se slova „přiznání, hlášení nebo
vyúčtování (dále jen „řádné daňové tvrzení“) a dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování (dále jen „dodatečné daňové
tvrzení“)“ nahrazují slovem „tvrzení“.
2. V § 1 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Daňovým tvrzením je
a) řádné daňové tvrzení, a to daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování,
b) dodatečné daňové tvrzení, a to dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné
vyúčtování.“.
3. V § 31 odst. 1 se slova „Daňový subjekt nebo
jeho zástupce“ nahrazují slovy „Osoba zúčastněná
na správě daní“.
4. V § 34 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Pokud osoba zúčastněná na správě daní
učinila podání elektronicky způsobem vyžadujícím
dodatečné potvrzení, je pro určení počátku běhu
lhůty pro vydání rozhodnutí nebo provedení jiného

úkonu správce daně rozhodný den, kdy bylo podáno
potvrzení tohoto podání.“.
5. V § 36 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Pro určení dne podání žádosti o prodloužení lhůty je rozhodný den, kdy byla tato žádost
podána podle § 35 odst. 1.“.
6. V § 37 odst. 4 písm. c) se slova „řádného
daňového tvrzení nebo dodatečného“ zrušují.
7. V § 53 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:
„l) orgánu veřejné moci pro účely prokázání skutečnosti, že daňový subjekt nemá u správce daně
evidován nedoplatek, a to v případě, kdy takové
prokázání požaduje jiný zákon,
m) Ministerstvu financí jako orgánu příslušnému
k jednání v řízení na základě mezinárodní
smlouvy, a to v rozsahu projednávání správy
daní v tomto řízení.“.
8. V § 57 odst. 1 písm. d) se slovo „získávají“
nahrazuje slovem „zpracovávají“.
9. V § 61 odst. 2 se za slovo „povinností,“ vkládají slova „nebo které je oznámením,“.
10. V § 65 odst. 2 se slova „zahájení projednání
zprávy o daňové kontrole“ nahrazují slovy „sdělení
dosavadního výsledku kontrolního zjištění“.
11. § 69 až 69b včetně nadpisů znějí:
„§ 69
Daňová informační schránka
(1) Správce daně, který je k tomu technicky vybaven, umožní daňovému subjektu využívat prostřednictvím dálkového přístupu daňovou informační schránku. Daňová informační schránka může
být společná pro více správců daně.
(2) Daňový subjekt může prostřednictvím daňové informační schránky
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a) získávat informace shromažďované ve spisu a na
osobním daňovém účtu tohoto daňového subjektu v rozsahu a členění, v jakém jsou tyto
informace v daňové informační schránce soustředěny,
b) získávat vybrané informace o svých právech
a povinnostech,
c) činit podání s využitím vybraných informací,
které o něm správce daně zpracovává.

plní povinnosti daňového subjektu podle § 20
odst. 3, nebo
b) zmocněnec daňového subjektu,
1. jemuž byla udělena plná moc uplatněná u příslušného správce daně nejpozději v okamžiku
učinění tohoto podání a
2. který v rámci daňové informační schránky
zvolil možnost učinit podání jako zmocněnec.

(3) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) skutečnost, že je technicky vybaven pro
1. zřízení daňové informační schránky,
2. přidělení přístupových údajů do daňové informační schránky,
b) rozsah a členění informací soustřeďovaných
v daňové informační schránce a četnost jejich
aktualizace,
c) podmínky a postup pro
1. získávání informací prostřednictvím daňové
informační schránky,
2. možnost činit podání prostřednictvím daňové informační schránky,
3. přidělení, používání a zneplatnění přístupových údajů,
4. určení osob pověřených přístupem do daňové informační schránky a rozsahu tohoto
pověření,
d) rozsah, v jakém může daňový subjekt využívat
daňovou informační schránku jako třetí osoba,
e) požadovanou úroveň záruky prostředků pro
elektronickou identifikaci,
f) označení správců daně, pro které je daňová informační schránka společná.
(4) Prostřednictvím
daňové
informační
schránky zřízené daňovému subjektu lze činit podání tohoto daňového subjektu nebo podání učiněné
namísto tohoto daňového subjektu.
(5) Na podání učiněné prostřednictvím daňové
informační schránky se hledí jako na podání učiněné
daňovým subjektem, kterému byla tato schránka zřízena; to neplatí, pokud je osobou, která takto činí
podání,
a) zákonný zástupce, opatrovník, ustanovený zástupce daňového subjektu nebo osoba, která
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§ 69a
Přístup do daňové informační schránky
(1) Správce daně zřídí daňovou informační
schránku daňovému subjektu na základě projevu
vůle poprvé přistoupit do této schránky učiněného
daňovým subjektem v informačním systému daňových informačních schránek.
(2) Přístup do daňové informační schránky je
možný prostřednictvím přihlášení
a) s využitím přístupu se zaručenou identitou,
b) s ověřenou identitou způsobem, kterým se lze
přihlásit do datové schránky, nebo
c) pomocí přidělených přístupových údajů.
(3) Právo přístupu do daňové
schránky daňového subjektu má

informační

a) daňový subjekt,
b) osoba, která plní povinnosti daňového subjektu
podle § 20 odst. 3,
c) zákonný zástupce, opatrovník nebo ustanovený
zástupce daňového subjektu.
(4) Právo přístupu do daňové informační
schránky daňového subjektu může vykonávat pouze
fyzická osoba, která je
a) uvedena v odstavci 3, nebo
b) oprávněna jednat podle § 24 odst. 2 jménem
právnické osoby uvedené v odstavci 3.
(5) Právo přístupu do daňové informační
schránky daňového subjektu může vykonávat také
fyzická osoba, která je pověřena přístupem do této
schránky osobou uvedenou v odstavci 4; stejným
způsobem je možné pověřit fyzickou osobu právem
pověřovat přístupem do této schránky další fyzické
osoby.
(6) Pověření fyzických osob podle odstavce 5
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a určení rozsahu tohoto pověření lze učinit pouze
prostřednictvím daňové informační schránky.
§ 69b
Přístupové údaje pro přístup do daňové
informační schránky
(1) Správce daně, který zveřejnil způsobem
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je technicky vybaven pro přidělení přístupových údajů,
přidělí osobě vykonávající právo přístupu do daňové
informační schránky přístupové údaje na základě její
žádosti.
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traci a oznámení o změně registračních údajů, včetně
příloh, které jsou jejich součástí.
(2) Formulářové podání lze podat pouze
a) na tiskopise vydaném Ministerstvem financí,
b) na tištěném výstupu, který
1. má údaje, náležitosti a jejich uspořádání
shodné s tiskopisem vydaným Ministerstvem
financí nebo
2. odpovídá vzoru formulářového podání podle
vyhlášky podle odstavce 5, nebo
c) elektronicky s využitím dálkového přístupu ve
formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

(2) Osoba, které byly přiděleny přístupové
údaje nebo jiné jedinečné údaje potřebné pro přístup
do daňové informační schránky, je povinna s nimi
zacházet tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.“.

(3) Ve formulářovém podání lze kromě obecných náležitostí podání požadovat

12. V § 71 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Podání lze učinit písemně, a to v listinné podobě
nebo elektronicky, anebo ústně do protokolu; elektronicky lze podání učinit pouze datovou zprávou“.

b) identifikační, kontaktní a platební údaje osoby
zúčastněné na správě daní,

13. V § 71 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zru-

a) údaje označující správce daně a podání, které je
činěno,

c) údaje o dani, které se podání týká, a co se ve
vztahu k ní navrhuje,

šuje.

d) údaje o skutečnostech prokazujících tvrzení daňového subjektu,

14. V § 71 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

e) další údaje nezbytné pro správu daní,

„c) s využitím přístupu se zaručenou identitou,
nebo
d) prostřednictvím daňové informační schránky.“.
15. V § 71 odst. 2 se slova „Písemná podání
a podání“ nahrazují slovy „Podání učiněné v listinné
podobě nebo“ a slovo „podepsána“ se nahrazuje slovem „podepsáno“.
16. V § 71 odst. 3 se za slova „Účinky podání“
vkládají slova „učiněného elektronicky“, za slovo
„použití“ se vkládá slovo „jiné“ a slova „ , která není
podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis
spojuje účinky vlastnoručního podpisu“ se nahrazují
slovy „než podle odstavce 1“.
17. V § 71 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „ , c) nebo d)“.
18. § 72 zní:
„§ 72
(1) Formulářovým podáním se pro účely
správy daní rozumí daňové tvrzení, přihláška k regis-

f) další údaje, které stanoví zákon.
(4) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou pro
jednotlivé druhy daní podrobnosti údajů podle odstavce 3 písm. d) a e).
(5) Ministerstvo financí může stanovit pro jednotlivé druhy daní vyhláškou
a) podrobnosti obecných náležitostí podání,
b) podrobnosti údajů podle odstavce 3 písm. a),
b), c) a f),
c) uspořádání obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,
d) formát elektronického formulářového podání
zveřejněný podle odstavce 2 písm. c) nebo
e) vzor formulářového podání.
(6) Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce
zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost
mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen
formulářové podání učinit pouze elektronicky podle
odstavce 2 písm. c), a to datovou zprávou odeslanou
způsobem uvedeným v § 71 odst. 1.“.
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19. V § 73 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Podání je učiněno dnem, kdy tomuto správci daně
došlo.“.
20. V § 73 odst. 3 se slova „nebo datovou zprávou“ zrušují.
21. V § 74 odstavec 1 zní:
„(1) Správce daně vyzve podatele, aby ve stanovené lhůtě odstranil vady podání,
a) pro které není způsobilé k projednání,
b) pro které nemůže mít předpokládané účinky
pro správu daní,
c) které spočívají ve skutečnosti, že podání nebylo
učiněno stanoveným způsobem, a které nejsou
současně vadami podle písmene a) nebo b),
nebo
d) které spočívají ve skutečnosti, že podání nebylo
učiněno ve stanoveném formátu nebo struktuře,
a které nejsou současně vadami podle písmene a) nebo b).“.
22. V § 74 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
23. V § 74 odstavec 4 zní:
„(4) Nebudou-li vady podání podle odstavce 1
písm. a) nebo b) ve stanovené lhůtě odstraněny, stává
se podání uplynutím této lhůty neúčinným. O tom
pořídí správce daně úřední záznam a vyrozumí podatele. Vyrozumění není třeba v případě, že podatel
na výzvu k odstranění vad neučinil vůči správci daně
žádný úkon.“.
24. V části druhé hlavě VI nadpis dílu 2 zní:
„Vyhledávací postupy“.
25. Za § 84 se vkládá označení dílu 3, které
včetně nadpisu zní:
„D í l 3
Kontrolní postupy“.
Dosavadní díl 3 se označuje jako díl 4.
26. V § 85 odst. 3 se slova „postupem pro její
zahájení“ nahrazují slovy „doručením oznámení
o změně rozsahu daňové kontroly“.
27. V § 85 odst. 4 se věta druhá zrušuje.
28. V § 85 odstavec 5 zní:
„(5) Oznámení doručované v souvislosti s daňovou kontrolou neobsahuje odůvodnění a nelze
proti němu uplatnit opravné prostředky.“.
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29. V § 85 se odstavec 6 zrušuje.
30. Za § 85 se vkládá nový § 85a, který zní:
„§ 85a
(1) Daňovou kontrolu, která se týká skutečností, které již byly v souladu s vymezeným rozsahem kontrolovány, je možné opakovat pouze tehdy,
pokud
a) správce daně zjistí nové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez zavinění správce
daně uplatněny v původní daňové kontrole
a které zakládají pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti dosud stanovené daně
nebo tvrzení daňového subjektu; takto lze daňovou kontrolu opakovat pouze v rozsahu,
který odpovídá nově zjištěným skutečnostem
nebo důkazům, nebo
b) daňový subjekt učiní úkon, kterým mění svá
dosavadní tvrzení; takto lze daňovou kontrolu
opakovat pouze v rozsahu, který odpovídá
změně dosavadního tvrzení daňového subjektu.
(2) Správce daně uvede důvody pro opakování
daňové kontroly v oznámení o zahájení nebo
o změně rozsahu daňové kontroly.“.
31. V § 86 odst. 1 se slova „zahájení a“ zrušují.
32. V § 86 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „ , u něhož je prováděna daňová kontrola,“
zrušují a za slovo „má“ se vkládají slova „v rámci
daňové kontroly“.
33. V § 86 odst. 2 písm. b) se slova „v průběhu
daňové kontroly“ zrušují.
34. V § 86 odst. 3 úvodní části ustanovení se
slova „ , u něhož je prováděna daňová kontrola,“
nahrazují slovy „v rámci daňové kontroly“.
35. § 87 a 88 znějí:
„§ 87
(1) Daňová kontrola je zahájena doručením
oznámení o zahájení daňové kontroly, ve kterém je
vymezen předmět a rozsah daňové kontroly.
(2) Správce daně začne spolu se zahájením daňové kontroly, nebo bez zbytečného odkladu po
tomto zahájení zjišťovat daňové povinnosti nebo
prověřovat tvrzení daňového subjektu nebo jiné
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okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení
daně.
(3) Pokud správce daně nezačne zjišťovat daňové povinnosti nebo prověřovat tvrzení daňového
subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné
zjištění a stanovení daně za podmínek podle odstavce 2, účinek zahájení daňové kontroly na běh
lhůty pro stanovení daně nastane až dnem, kdy k započetí takového zjišťování nebo prověřování dojde.
(4) Dojde-li k zahájení daňové kontroly bez
předchozí výzvy k podání daňového tvrzení, ačkoli
byl naplněn důvod pro vydání této výzvy, nemá tato
skutečnost vliv na účinky tohoto zahájení. Daňovému subjektu nevzniká povinnost uhradit penále
z částky daně stanovené na základě takto zahájené
daňové kontroly.
(5) Dojde-li v průběhu daňové kontroly ke
změně místní příslušnosti, může daňovou kontrolu
dokončit správce daně, který ji zahájil.
§ 88
(1) Správce daně na základě provedené kontrolní činnosti sepíše dosavadní výsledek kontrolního zjištění, jehož součástí je hodnocení dosud zjištěných důkazů.
(2) Pokud z dosavadního výsledku kontrolního
zjištění vyplývá, že na jeho základě dojde k vydání
rozhodnutí o stanovení daně, správce daně sdělí daňovému subjektu tento výsledek a současně mu stanoví přiměřenou lhůtu pro případné vyjádření.
(3) V případě, kdy je dosavadní výsledek kontrolního zjištění sdělován při jednání s daňovým subjektem, správce daně lhůtu pro případné vyjádření
nestanoví, pokud daňový subjekt v rámci tohoto jednání prohlásí, že stanovení lhůty nepožaduje.
(4) Daňový subjekt je v rámci vyjádření k dosavadnímu výsledku kontrolního zjištění oprávněn
zejména
a) vznést výhradu k dosavadnímu výsledku kontrolního zjištění,
b) podat návrh na doplnění dosavadního výsledku
kontrolního zjištění.
(5) Dojde-li na základě vyjádření daňového
subjektu k dosavadnímu výsledku kontrolního zjištění k podstatné změně tohoto výsledku, postupuje
se podle odstavců 1 až 4.“.
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36. Za § 88 se vkládá nový § 88a, který zní:
„§ 88a
(1) Daňová kontrola je ukončena doručením
oznámení o ukončení daňové kontroly, k němuž je
přiložena zpráva o daňové kontrole podepsaná
úřední osobou.
(2) Zpráva o daňové kontrole obsahuje
a) odkaz na oznámení o zahájení daňové kontroly,
popřípadě oznámení o změně rozsahu daňové
kontroly, a
b) konečný výsledek kontrolního zjištění, včetně
1. hodnocení zjištěných důkazů,
2. stanoviska správce daně k vyjádření daňového subjektu k výsledku dosavadního kontrolního zjištění.
(3) Pokud z konečného výsledku kontrolního
zjištění nevyplývá, že v dané věci dojde k vydání
rozhodnutí o stanovení daně, je vyměřovací nebo
doměřovací řízení ukončeno doručením oznámení
o ukončení daňové kontroly, nejedná-li se o řízení,
které bylo zahájeno podáním daňového tvrzení.
(4) Dojde-li ke stanovení daně výlučně na základě výsledku daňové kontroly, může správce daně
doručit rozhodnutí o stanovení daně spolu s oznámením o ukončení daňové kontroly.“.
37. V § 89 odst. 1 se slova „řádného daňového
tvrzení nebo dodatečného“ zrušují a slova „a dalších
písemností předložených“ se nahrazují slovy „nebo
jiné písemnosti předložené“.
38. V § 89 odstavec 4 zní:
„(4) Správce daně může zahájit za účelem odstranění pochybností daňovou kontrolu, jejíž předmět a rozsah nejsou tímto účelem omezeny. Zahájením této daňové kontroly je postup k odstranění pochybností ukončen.“.
39. V § 90 odst. 1 se slovo „odpovědi“ nahrazuje slovy „svého úkonu“.
40. V § 90 odst. 3 se věta první zrušuje.
41. V § 90 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Nedošlo-li k odstranění pochybností
ohledně skutečnosti, která nemá vliv na výši daně,
vydá správce daně rozhodnutí ve věci nebo rozhodnutí o zastavení řízení, v jehož odůvodnění uvede
výsledek postupu k odstranění pochybností.“.
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42. V § 92 odst. 3 se slova „řádném daňovém
tvrzení, dodatečném“ zrušují.
43. V § 101 se na konci odstavce 5 doplňuje
věta „Rozhodnutí, kterým je jeho příjemci přiznáváno právo anebo prohlášeno právo stanovené zákonem, je vůči správci daně účinné okamžikem jeho
vydání.“.
44. V § 101 odst. 6 se slovo „zaprotokolovaný“
nahrazuje slovem „prokazatelný“.
45. V § 102 odst. 1 písm. f) se slovo „odvolání“
nahrazuje slovy „řádný opravný prostředek“.
46. V § 115 odst. 3 se slova „15 dnů; žádost“
nahrazují slovy „než 15 dnů a lze ji prodloužit. Žádost“.
47. V § 122 odstavec 3 zní:
„(3) Přezkoumání rozhodnutí lze nařídit, pokud neuplynula lhůta
a) pro stanovení daně, jde-li o rozhodnutí o stanovení daně,
b) pro placení daně, jde-li o rozhodnutí vydané
v řízení při placení daní,
c) 3 let ode dne právní moci tohoto rozhodnutí,
jde-li o
1. jiné rozhodnutí než podle písmene a) nebo b),
2. nařízení z důvodu možného zrušení rozhodnutí o stanovení daně, které nabylo právní
moci po uplynutí lhůty pro stanovení daně,
3. nařízení z důvodu možného zrušení rozhodnutí vydaného při placení daní, které nabylo
právní moci po uplynutí lhůty pro placení
daně.“.
48. V § 130 odstavec 4 zní:
„(4) Správce daně rozhodnutím přidělí daňovému subjektu vlastní identifikátor v případě, že
a) není daňovému subjektu přidělen obecný identifikátor, nebo
b) o jeho přidělení daňový subjekt, který je fyzickou osobou a který jej dosud nemá přidělen,
požádá; takto přidělený vlastní identifikátor
tvoří kmenovou část daňového identifikačního
čísla.“.
49. V § 134 odst. 3 písm. a) bodě 1 se slova
„jehož účelem je stanovení daně“ nahrazují slovy
„při němž dochází k vyměření daně“.
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50. V § 134 odst. 3 písm. a) bodě 2 se slova
„které je vedeno za účelem stanovení změny poslední známé daně“ nahrazují slovy „při němž dochází k doměření daně“.
51. V § 134 odst. 3 písm. a) se bod 3 zrušuje.
52. V § 134 odst. 3 písm. b) se bod 4 zrušuje.
53. V § 134 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Součástí dílčích řízení podle odstavce 3 je
případné řízení o řádném opravném prostředku proti
rozhodnutí vydanému v těchto řízeních.“.
54. V § 136 odstavec 2 zní:
„(2) Lhůta pro podání daňového přiznání podle
odstavce 1 se prodlužuje na
a) 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději
do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období
a následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky, nebo
b) 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud
1. daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo
2. daňové přiznání nebylo podáno nejpozději
do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období
a následně daňové přiznání podal poradce.“.
55. V § 136 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Žádá-li daňový subjekt o prodloužení
lhůty pro podání daňového přiznání podle § 36
a současně hodlá využít prodloužení této lhůty podle
odstavce 2 písm. a), nebo podle odstavce 2 písm. b)
bodu 2, uvede v žádosti tuto skutečnost, jinak se při
posouzení žádosti o prodloužení lhůty zohlední
délka lhůty podle odstavce 1. Uvede-li daňový subjekt v žádosti o prodloužení lhůty, že hodlá využít
prodloužení lhůty podle odstavce 2, a následně nedodrží podmínky pro toto prodloužení, nárok na
prodloužení lhůty podle § 36 zaniká.“.
56. V § 138 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Daňové přiznání podané po uplynutí tříměsíční lhůty podle § 136 odst. 1 lze nahradit opravným daňovým přiznáním pouze, jsou-li obě tato daňová přiznání podána
a) elektronicky v prodloužené lhůtě podle § 136
odst. 2 písm. a),
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b) poradcem v prodloužené lhůtě podle § 136
odst. 2 písm. b) bodu 2, nebo
c) ve lhůtě, která byla prodloužena pouze podle
§ 36.“.
57. V § 140 odst. 1 se na konci textu věty první
doplňují slova „nebo byla zahájena daňová kontrola“.
58. V § 141 odst. 2 se za slovo „byla“ vkládá
slovo „pravomocně“.
59. V § 141 odstavec 6 zní:
„(6) Lhůta podle odstavce 1 věty první neběží
po dobu, kdy není přípustné podat dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování.“.
60. V § 141 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.
61. V § 142 odst. 1 se za slova „správce daně“
vkládá slovo „pravomocně“.
62. V § 143 odstavec 3 zní:
„(3) K doměření daně z moci úřední může dojít
pouze
a) na základě výsledku daňové kontroly, nebo
b) v případě, kdy daňový subjekt nevyhoví výzvě
k podání dodatečného daňového tvrzení.“.
63. V § 143 odst. 4 se za slovo „byla“ vkládá
slovo „pravomocně“.
64. V § 144 odst. 1 se na konci textu věty první
doplňují slova „nebo byla zahájena daňová kontrola“.
65. Nadpis § 145 zní:
„Výzva k podání daňového tvrzení“.
66. V § 145 se doplňují odstavce 3 a 4, které
znějí:
„(3) Výzva k podání daňového tvrzení nezahajuje vyměřovací nebo doměřovací řízení z moci
úřední.
(4) Nevyhoví-li daňový subjekt výzvě k podání
daňového tvrzení a neučiní-li ve lhůtě uvedené ve
výzvě podání, kterým se zahajuje vyměřovací nebo
doměřovací řízení, je vyměřovací nebo doměřovací
řízení zahájeno uplynutím této lhůty.“.
67. Za § 145 se vkládá nový § 145a, který
včetně nadpisu zní:
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„§ 145a
Daňové tvrzení podané v zahájeném řízení
(1) Podání daňového tvrzení v průběhu vyměřovacího nebo doměřovacího řízení není přípustné
a nezahajuje další řízení. Údaje uvedené v takto podaném daňovém tvrzení se využijí při stanovení
daně, pokud to stav řízení umožňuje.
(2) Odstavec 1 platí i pro podání daňového
tvrzení v průběhu řízení o mimořádném opravném
prostředku nebo dozorčím prostředku proti rozhodnutí o stanovení daně.
(3) Daňové tvrzení k dani, ohledně jejíhož stanovení je vedeno řízení před soudem ve správním
soudnictví, není přípustné a nezahajuje další řízení.
Bylo-li toto daňové tvrzení podáno před zahájením
řízení před soudem ve správním soudnictví, nelze
v doměřovacím řízení zahájeném podáním tohoto
daňového tvrzení dále pokračovat.“.
68. V § 146 odst. 1 se slova „ , a to jak v řádném
daňovém tvrzení nebo dodatečném daňovém tvrzení,
tak i při stanovení daně správcem daně“ zrušují.
69. V § 147 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Správce daně v nalézacím řízení stanoví daňovému subjektu daň rozhodnutím o stanovení
daně, které se označuje jako
a) platební výměr, jde-li o vyměření daně,
b) dodatečný platební výměr, jde-li o doměření
daně, nebo
c) hromadný předpisný seznam, stanoví-li tak jiný
zákon.
(2) Rozhodnutí o stanovení daně se neodůvodňuje; to neplatí, pokud
a) se stanovená daň odchyluje od daně tvrzené daňovým subjektem, nebo
b) dojde ke stanovení daně z moci úřední.“.
70. V § 147 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
71. V § 148 odst. 7 se slova „řádné daňové
tvrzení nebo dodatečné“ zrušují.
72. V § 149 odstavec 1 zní:
„(1) Správce daně vede evidenci daní, kde zaznamenává stanovení daně, vznik, splnění, popřípadě
jiný zánik daňových povinností, a z toho vyplývající
přeplatky, nedoplatky a případné převody. Tyto
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údaje jsou
účtech.“.

evidovány

na

osobních

daňových

73. V § 149 odst. 4 úvodní části ustanovení se
slova „v písemné nebo elektronické podobě“ zrušují.
74. V § 153 se na konci odstavce 3 doplňuje
věta „Správce daně tak učiní vždy, jedná-li se o nedoplatek, který má být poprvé vymáhán; to neplatí,
byl-li daňový subjekt o nedoplatku již dříve vyrozuměn, hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo by vyrozumění bylo zjevně neúčelné.“.
75. Nadpis nad § 154 se zrušuje.
76. Pod označení § 154 se vkládá nadpis, který
zní:
„Přeplatek“.
77. V § 154 odst. 2 se slova „do 10 dnů ode dne,
kdy má být přeplatek na úhradu nedoplatku na jiném
osobním daňovém účtu použit,“ zrušují a na konci
textu odstavce se doplňují slova „ ; to neplatí, pokud
daňový subjekt o takové použití přeplatku požádá“.
78. § 155 včetně nadpisu zní:
„§ 155
Vrácení, použití a převod vratitelného přeplatku
(1) Daňový
správce daně o

subjekt

je

oprávněn
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síce ode dne, kdy má být vratitelný přeplatek
vrácen, použit nebo převeden, dojde ke vzniku
povinnosti uhradit daň na stejném osobním daňovém účtu, nebo
b) vznikl-li tento vratitelný přeplatek v důsledku
uhrazení daně, která dosud nebyla pravomocně
stanovena nebo u které dosud neuplynul náhradní den splatnosti.
(4) Správce daně vratitelný přeplatek nižší než
200 Kč vrátí, použije nebo převede na základě žádosti daňového subjektu, nebo bez žádosti jen ve
výjimečných případech tak, aby byla zajištěna zásada
hospodárnosti.
(5) Nelze-li žádosti o vrácení, použití nebo převod vratitelného přeplatku vyhovět, správce daně
o tom daňový subjekt vhodným způsobem vyrozumí.
(6) Za den vrácení vratitelného přeplatku se považuje den, kdy došlo k jeho odepsání z účtu správce
daně. Účinky změny v evidenci daní v důsledku
použití nebo převodu vratitelného přeplatku nastanou ke dni, kdy došla žádost správci daně, nejdříve
však ke dni vzniku vratitelného přeplatku.“.
79. Za § 155 se vkládají nové § 155a a 155b,
které včetně nadpisů znějí:

požádat

a) vrácení vratitelného přeplatku,
b) použití vratitelného přeplatku na úhradu
1. nedoplatku jiného daňového subjektu u téhož
nebo jiného správce daně,
2. zálohy, jejíž výše se předepíše na debetní
stranu osobního daňového účtu na základě
uhrazené částky,
c) převod vratitelného přeplatku na jiný osobní
daňový účet u téhož nebo jiného správce daně.
(2) Žádosti o vrácení, použití nebo převod vratitelného přeplatku správce daně vyhoví pouze
tehdy, pokud vratitelný přeplatek dosahuje v době
podání žádosti částku nejméně 200 Kč. V opačném
případě správce daně žádosti vyhoví pouze tehdy,
pokud vratitelný přeplatek této částky dosáhne do
60 dnů ode dne podání žádosti.
(3) Žádosti o vrácení, použití nebo převod vratitelného přeplatku správce daně nevyhoví,
a) existuje-li odůvodněný předpoklad, že do 1 mě-

„§ 155a
Postup při vrácení vratitelného přeplatku
(1) Vratitelný přeplatek vrací správce daně
v české měně ve výši, v jaké byl evidován.
(2) Vratitelný přeplatek vrací správce daně
a) bezhotovostním převodem na účet vedený u poskytovatele platebních služeb určený daňovým
subjektem,
b) poštovním poukazem, nebo
c) v hotovosti, pokud jeho výše nepřesahuje
1 000 Kč a správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní, že tento způsob
vrácení vratitelného přeplatku umožňuje, a určí
podmínky, které je při tom nutné dodržet.
(3) Je-li daňový subjekt u správce daně registrován, je povinen určit k vrácení vratitelného přeplatku
jeden z účtů u poskytovatelů platebních služeb uvedených při registraci; při tom je povinen upřednostnit účet vedený u poskytovatele platebních služeb
v České republice.
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(4) Nesplní-li daňový subjekt povinnost podle
odstavce 3, vyzve jej správce daně ke zjednání nápravy.
(5) V případě bezhotovostního převodu na účet
vedený u poskytovatele platebních služeb mimo
území členského státu Evropské unie hradí náklady
převodu daňový subjekt.
§ 155b
Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku
(1) Správce daně vrátí vratitelný přeplatek na
žádost daňového subjektu do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vrácení vratitelného přeplatku.
(2) Pokud vratitelný přeplatek nedosahuje
v době podání žádosti částku nejméně 200 Kč, lhůta
pro jeho vrácení počíná běžet až ode dne následujícího po dosažení této částky.
(3) Vznikne-li v důsledku stanovení daňového
odpočtu vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně
daňovému subjektu bez žádosti do
a) 15 dnů ode dne oznámení platebního výměru
nebo dodatečného platebního výměru, nebo
b) 30 dnů ode dne, který se považuje za den doručení platebního výměru nebo dodatečného
platebního výměru v případě, kdy se výsledek
vyměření nebo doměření daňovému subjektu
neoznamuje.
(4) Vznikne-li v důsledku zrušení, změny, zániku účinnosti nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně nebo zajišťovacího příkazu
vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně bez žádosti do 15 dnů ode dne
a) účinnosti rozhodnutí, kterým došlo ke zrušení,
změně nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí
o stanovení daně nebo zajišťovacího příkazu;
v případě peněžitého plnění v rámci dělené
správy počíná lhůta pro vrácení vratitelného
přeplatku běžet ode dne, kdy byla podle § 162
odst. 3 správci daně sdělena skutečnost, že došlo ke zrušení, změně nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně,
b) zániku účinnosti zajišťovacího příkazu.
(5) Vznikne-li v důsledku neoprávněného vymáhání přeplatek, správce daně jej vrátí bez žádosti
do 15 dnů ode dne prohlášení neoprávněného vymáhání, pokud
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a) je vratitelným přeplatkem, nebo
b) jde o peněžní prostředky pocházející z majetku
v rozsahu, v němž tento majetek nepodléhá vymáhání.
(6) Stanoví-li zákon, že se vratitelný přeplatek
vrací bez žádosti, správce daně tento vratitelný přeplatek daňovému subjektu nevrátí, pokud je o to daňovým subjektem před jeho vrácením požádán. Je-li
vratitelný přeplatek evidován na osobním depozitním účtu, musí daňový subjekt v žádosti uvést, na
který osobní daňový účet má být vratitelný přeplatek převeden.“.
80. § 157 zní:
„§ 157
(1) Není-li dodržena některá z podmínek rozhodnutí o posečkání, pozbývá toto rozhodnutí účinnosti uplynutím dne jejího nedodržení. O tom
správce daně vydá rozhodnutí.
(2) Rozhodnutí o posečkání pozbývá účinnosti
rovněž uplynutím dne předcházejícího dni, ve kterém došlo ke vstupu daňového subjektu do likvidace
nebo k nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku daňového subjektu.“.
81. Za § 157 se vkládá nový § 157a, který zní:
„§ 157a
Úhrada daně je posečkána ode dne přiznání odkladného účinku v řízení, které je v souvislosti se
stanovením daně vedeno před soudem ve správním
soudnictví nebo před Ústavním soudem. Toto posečkání skončí uplynutím dne, kdy rozhodnutí
soudu ve věci související se stanovením daně nabylo
právní moci.“.
82. V § 159 se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „Vyrozumívá-li správce daně osobu zúčastněnou na správě daní o úkonu při placení daní, proti
němuž lze uplatnit námitku, poučí ji současně o možnosti jejího uplatnění.“.
83. V § 159 se doplňují odstavce 5 a 6, které
znějí:
„(5) V případě, kdy námitka směřuje proti rozhodnutí správce daně, je řádným opravným prostředkem proti tomuto rozhodnutí. Řádným opravným prostředkem námitka není ve vztahu k ustano-
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vení vylučujícímu uplatnění řádného opravného prostředku.
(6) Ochrany před nečinností správce daně při
placení daní se lze namísto podnětu na nečinnost domáhat prostřednictvím námitky.“.
84. V § 160 odst. 1 se slovo „Nedoplatek“ nahrazuje slovem „Daň“ a věta poslední se zrušuje.
85. V § 160 odst. 3 se vkládá nové písmeno a),
které zní:
„a) pravomocné stanovení daně,“.
Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).
86. V § 160 odst. 4 se za písmeno b) vkládají
nová písmena c) a d), která znějí:
„c) uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou
u osoby s dispozičními oprávněními během insolvenčního řízení,
d) posečkání úhrady daně podle § 157a,“.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena e) až g).
87. V § 160 odst. 4 písm. g) se slovo „nedoplatku“ nahrazuje slovem „daně“.

Částka 108

93. V § 162 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Údaje podle odstavců 2 až 4 lze poskytovat
také v rozsahu a způsobem dohodnutým mezi příslušným orgánem veřejné moci a správcem daně.“.
94. V § 165 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Správce daně vrátí platbu provedenou
omylem na žádost toho, kdo za daňový subjekt
platbu uhradil, poskytovatele platebních služeb nebo
provozovatele poštovních služeb podanou nejpozději v den, kdy platba daně byla zaevidována v evidenci daní. Omyl musí být v žádosti prokázán.
(3) Je-li žádost podle odstavce 2 podána po dni,
kdy byla platba zaevidována v evidenci daní, nejpozději však do 1 roku od tohoto dne, posoudí se jako
žádost o vrácení vratitelného přeplatku podaná daňovým subjektem s tím, že případný vratitelný přeplatek evidovaný v době podání žádosti se vrací žadateli namísto daňovému subjektu. Tomu, kdo za
daňový subjekt uhradil platbu, lze takto vzniklý vratitelný přeplatek vrátit pouze tehdy, pokud nemá
současně u správce daně evidován nedoplatek, na
který by bylo možné tento přeplatek převést.“.
95. V § 165 se doplňuje odstavec 5, který zní:

88. V § 160 odst. 5 se slova „nedoplatku zajištěného“ nahrazují slovy „daně zajištěné“.

„(5) O vrácení vratitelného přeplatku podle odstavce 3, jehož výše přesahuje částku 1 000 Kč, se
daňový subjekt vyrozumí.“.

89. V § 160 odst. 6 se slova „nedoplatek zajištěn“ nahrazují slovy „daň zajištěna“ a slovo „nedoplatek“ se nahrazuje slovem „daň“.

96. V § 166 odst. 4 se slova „jiného právního
předpisu15)“ nahrazují slovy „občanského zákoníku“.

90. V § 160 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Lhůta pro placení daně neskončí dříve než
lhůta pro stanovení této daně.“.
91. Za § 160 se vkládá nový § 160a, který
včetně nadpisu zní:
„§ 160a
Lhůta pro zánik vratitelného přeplatku

Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.
97. V § 167 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Je-li zajišťovací příkaz vykonatelný, může
správce daně na základě předchozího písemného
souhlasu daňového subjektu s úředně ověřeným
podpisem vyzvat tento daňový subjekt k podání
prohlášení o majetku i v případě, že by nedoplatek
mohl být uhrazen daňovou exekucí přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb.“.

Nepožádá-li daňový subjekt o vrácení vratitelného přeplatku do 6 let od konce roku, ve kterém
přeplatek vznikl, přeplatek zaniká a stává se příjmem
rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správce
daně, který jej evidoval.“.

98. V § 168 odst. 3 se za slova „Pominou-li
před“ vkládá slovo „pravomocným“, za slova „daně
před“ se vkládá slovo „pravomocným“ a věta poslední se zrušuje.

92. V § 162 odst. 4 se slovo „informace“ nahrazuje slovem „údaje“.

99. V § 168 odst. 4 se slova „ke stanovení“ nahrazují slovy „k pravomocnému stanovení“, za slovo
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„jejího“ se vkládá slovo „pravomocného“ a věta poslední se zrušuje.

tohoto vypořádání daňovým subjektem uhrazena
nebo která se má stát vratkou daňového subjektu.

100. V § 168 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

(2) Správcem daně vrácená, použitá nebo převedená záloha na daňový odpočet se započte vůči
částce, která se má stát v důsledku stanovení daňového odpočtu vratkou daňového subjektu.

101. V § 170 se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „K ujednání dlužníka a věřitele podle občanského zákoníku, které vylučuje postoupení pohledávky jinému, se přitom nepřihlíží.“.
102. V § 172 odst. 6 se slovo „poukáže“ nahrazuje slovem „vrátí“.
103. Za § 174 se vkládají nové § 174a a 174b,
které včetně nadpisů znějí:
„§ 174a
Záloha na daňový odpočet
(1) V případě, kdy tak stanoví zákon, vzniká
daňovému subjektu nárok na zálohu na daňový odpočet ve výši odpovídající té části daňového odpočtu
nárokovaného v jím podaném daňovém tvrzení, kterou správce daně nehodlá prověřovat v rámci postupu k odstranění pochybností nebo daňové kontroly.
(2) Nárok na zálohu na daňový odpočet nevzniká, pokud by výše jednotlivé zálohy nedosáhla
částky 50 000 Kč.
(3) Jsou-li naplněny podmínky pro vznik zálohy na daňový odpočet, správce daně ji bez zbytečného odkladu předepíše do evidence daní s účinky ke
dni tohoto předepsání a současně o tom daňový subjekt vhodným způsobem vyrozumí.
(4) Vznikne-li v důsledku předepsání zálohy na
daňový odpočet vratitelný přeplatek, vrátí jej správce
daně daňovému subjektu bez žádosti do 15 dnů ode
dne předepsání této zálohy do evidence daní.
(5) Byla-li proti postupu správce daně při posouzení vzniku nároku na zálohu na daňový odpočet podána námitka, lze novou námitku ve věci týkající se téhož daňového odpočtu podat nejdříve po
60 dnech ode dne právní moci rozhodnutí, kterým je
rozhodnuto o předchozí námitce.
§ 174b
Vypořádání zálohy na daňový odpočet
(1) Správce daně se v rámci rozhodnutí o stanovení daně vypořádá s výší předepsané zálohy na daňový odpočet a určí částku, která má být v důsledku

(3) Vznikne-li v důsledku vypořádání daňovému subjektu povinnost uhradit rozdíl mezi správcem daně vrácenou, použitou nebo převedenou zálohou na daňový odpočet a výší stanovené daně, je
daňový subjekt povinen vzniklý rozdíl uhradit do
15 dnů ode dne právní moci platebního výměru nebo
dodatečného platebního výměru.“.
104. V § 184 odst. 5 se slova „přiznaný úrok
z neoprávněného jednání správce daně, popřípadě“
nahrazují slovem „přiznanou“.
105. V § 194a se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Pro elektronickou dražbu movité věci se
§ 227 použije obdobně.“.
106. V § 227 odst. 1 se slova „Dražební vyhláška o opakované dražbě se doručí rovněž vydražiteli,
který neuhradil nejvyšší dražební podání včas. Ten“
nahrazují slovy „Vydražitel, který neuhradil nejvyšší
dražební podání včas,“.
107. V § 236 odst. 2 se slova „prodlení, které
nastalo před stanovením daně, je splatný do 30 dnů
ode dne jejího stanovení“ nahrazují slovy „skutečností, které nastaly před vydáním rozhodnutí o stanovení daně, se nepředepíše do evidence daní dříve
než takto stanovená daň“.
108. V § 240c odst. 1 se slova „řádné daňové
tvrzení nebo dodatečné“ zrušují.
109. V § 244 odst. 1 se za text „§ 245“ vkládá
text „odst. 1“.
110. V § 244 odst. 2 se slova „řádné daňové
tvrzení nebo dodatečné“ zrušují.
111. V § 245 se slova „řádné daňové tvrzení
nebo dodatečné“ a slova „řádného daňového tvrzení
nebo dodatečného“ zrušují.
112. V § 245 se dosavadní text označuje jako
odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Lhůta pro podání daňového přiznání za
předcházející zdaňovací období u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně
12 měsíců, které dosud nebylo podáno, činí pro
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účely posouzení podmínky podle odstavce 1, zda
lhůta dosud neuplynula, 6 měsíců po uplynutí tohoto zdaňovacího období.“.
113. Na konci nadpisu části čtvrté se doplňují
slova „A NÁHRADY“.
114. Nad § 246 se vkládá označení hlavy I, které
včetně nadpisu zní:

Částka 108

126. V § 251 odstavec 4 zní:
„(4) Povinnost uhradit penále nevzniká z daně
dodatečně tvrzené v dodatečném daňovém přiznání
nebo dodatečném vyúčtování, na jehož základě došlo k doměření daně. To neplatí, pokud toto dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování
nebylo přípustné.“.

„H L A V A I

127. Za § 251 se vkládají označení hlavy III
a dílu 1, která včetně nadpisů znějí:

PŘESTUPKY“.

„H L A V A I I I

115. Nad § 247 se vkládá označení hlavy II,
které včetně nadpisu zní:

ÚROKY
Díl 1

„H L A V A I I
POKUTY A PENÁLE“.
116. V § 247 odst. 2 se slova „ , nestanoví-li
zákon jiný důsledek“ zrušují.

Společná ustanovení“.
128. V části čtvrté hlavě III se pod nadpis dílu 1
vkládají nové § 251a až 251d, které včetně nadpisů
znějí:

117. V § 247a odstavec 2 zní:
„(2) Tomu, kdo na výzvu správce daně neodstraní vadu podání podle § 74 odst. 1 písm. c) nebo d), vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši
1 000 Kč.“.
118. V § 247a odst. 3 se slova „a současně ji
předepíše do evidence daní“ zrušují.
119. V § 247a odstavec 4 zní:
„(4) Správce daně může rozhodnout o zvýšení
pokuty podle odstavce 2 až na 50 000 Kč, pokud
neodstranění vady podání podle § 74 odst. 1 písm. c)
nebo d) závažně ztěžuje správu daní.“.
120. V § 250 odst. 3 se slova „řádného daňového tvrzení nebo dodatečného“ zrušují a částka
„200 Kč“ se nahrazuje částkou „1 000 Kč“.
121. V § 250 odst. 4 se slova „řádné daňové
tvrzení nebo dodatečné“ zrušují a slovo „tato“ se
nahrazuje slovem „toto“.

„§ 251a
Společná ustanovení o úrocích
(1) Úrok vzniká za každý jednotlivý den, kdy
jsou splněny podmínky pro jeho vznik.
(2) Úrok se nepředepíše a nevzniká povinnost
jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu
daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových
daní částku 1 000 Kč.
(3) Správce daně vyrozumí daňový subjekt
způsobem podle § 153 odst. 3 o předpisu úroku,
je-li úrok předepsán do evidence daní z důvodu, že
pominuly podmínky pro jeho další vznik.
(4) Proti postupu správce daně v souvislosti
s předepsáním a vyplacením úroku je daňový subjekt
oprávněn uplatnit námitku.
§ 251b

122. V § 250 odst. 6 se slova „a současně ji
předepíše do evidence daní“ zrušují.

Společná ustanovení o úrocích hrazených
daňovým subjektem

123. V § 250 odst. 7 písm. a) se slova „řádné
daňové tvrzení nebo dodatečné“ zrušují.

(1) Úrokem hrazeným daňovým subjektem je

124. V § 250 odst. 7 písm. b) se slova „řádného
daňového tvrzení nebo dodatečného“ zrušují.
125. V § 251 odst. 3 se slova „a současně je
předepíše do evidence daní“ zrušují.

a) úrok z prodlení,
b) úrok z posečkané částky.
(2) Vznikne-li úrok hrazený daňovým subjektem, je daňový subjekt povinen jej uhradit správci
daně.
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(3) Do evidence daní správce daně předepíše
úrok hrazený daňovým subjektem, u kterého
a) dosud trvají podmínky pro jeho vznik, vyžaduje-li to stav osobního daňového účtu daňového subjektu, nebo
b) pominuly podmínky pro jeho další vznik.
(4) Úrok hrazený daňovým subjektem u záloh
vzniká do dne splatnosti zálohované daně.
§ 251c
Společná ustanovení o úrocích hrazených
správcem daně
(1) Úrokem hrazeným správcem daně je
a) úrok z vratitelného přeplatku,
b) úrok z nesprávně stanovené daně,
c) úrok z daňového odpočtu.
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„§ 252
Úrok z prodlení
(1) Základem pro výpočet úroku z prodlení je
a) splatná daň, která nebyla uhrazena, nebo
b) vratka vzniklá v důsledku neoprávněného uplatnění daňového odpočtu nebo daně.
(2) Úrok z prodlení vzniká
a) od čtvrtého dne následujícího po původním dni
splatnosti daně do dne její platby; stanovení náhradního dne splatnosti daně nemá vliv na
určení doby, po kterou vzniká úrok z prodlení,
nebo
b) ode dne vrácení, použití nebo převedení vratky
vzniklé v důsledku stanovení daňového odpočtu nebo daně, anebo předepsání zálohy na
daňový odpočet do dne její platby.
(3) Úrok z prodlení nevzniká

(2) Vznikne-li úrok hrazený správcem daně, je
správce daně povinen jej uhradit daňovému subjektu.

a) po dobu posečkání,

(3) Úrok hrazený správcem daně, u kterého pominuly podmínky pro jeho vznik, předepíše správce
daně do evidence daní.

b) u nedoplatku vzniklého v důsledku porušení
daňové povinnosti zůstavitele, a to ode dne
smrti zůstavitele do dne skončení řízení o pozůstalosti,

(4) Úrok hrazený správcem daně je hrazen
z rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správce
daně.

c) v případě příslušenství daně,

(5) Úrok hrazený správcem daně nevzniká
v případě vratitelného přeplatku, který správce daně
daňovému subjektu nevrátil proto, že o to byl daňovým subjektem požádán.

d) v případě peněžitého plnění v rámci dělené
správy.
(4) Výše úroku z prodlení odpovídá výši úroku
z prodlení podle občanského zákoníku.
(5) Úrok z prodlení je splatný dnem, ve kterém
jsou splněny zákonné podmínky pro jeho vznik.

§ 251d
Vztah úroků hrazených správcem daně
k náhradě újmy
Přiznat náhradu škody nebo přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, které byly
způsobeny daňovému subjektu jednáním správce
daně, lze pouze v rozsahu, v jakém nevzniká úrok
hrazený správcem daně.“.
129. Nadpis nad § 252 se zrušuje.
130. Za § 251d se vkládá označení dílu 2, které
včetně nadpisu zní:
„D í l 2
Úroky hrazené daňovým subjektem“.
131. § 252 a 253 včetně nadpisů znějí:

§ 253
Úrok z posečkané částky
(1) Základem pro výpočet úroku z posečkané
částky je daň, u které bylo povoleno nebo nastalo
posečkání.
(2) Úrok z posečkané částky vzniká po dobu
posečkání.
(3) Úrok z posečkané částky nevzniká po dobu,
kdy nevzniká úrok z prodlení z jiného důvodu, než
je posečkání.
(4) Výše úroku z posečkané částky odpovídá
polovině úroku z prodlení nebo jeho obdoby podle
jiného zákona, nejvýše však polovině úroku z prodlení podle tohoto zákona.
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(5) Úrok z posečkané částky je splatný do
30 dnů ode dne, kdy pominuly podmínky pro jeho
vznik.“.

k její úhradě později, ode dne její úhrady, do
dne jejího vrácení, použití nebo převedení, nejpozději však do uplynutí lhůty pro její vrácení,

132. Za § 253 se vkládá označení dílu 3, které
včetně nadpisu zní:

b) posledním dni lhůty podle § 155b odst. 3 do
dne vrácení, použití nebo převedení daňového
odpočtu, nejpozději však do uplynutí lhůty podle § 155b odst. 4 písm. a), nebo

„D í l 3
Úroky hrazené správcem daně“.
133. V části čtvrté hlavě III se pod nadpis dílu 3
vkládá nový § 253a, který včetně nadpisu zní:
„§ 253a
Úrok z vratitelného přeplatku
(1) Základem pro výpočet úroku z vratitelného
přeplatku je vratitelný přeplatek, který nebyl v souladu se zákonem vrácen, použit nebo převeden.
(2) Úrok z vratitelného přeplatku vzniká ode
dne následujícího po dni, ve kterém uplynula lhůta
pro vrácení vratitelného přeplatku, do dne jeho vrácení, použití nebo převedení.
(3) Úrok z vratitelného přeplatku nevzniká
a) po dobu, kdy vzniká úrok z daňového odpočtu,
b) v případě pozdního vrácení úroku hrazeného
správcem daně.
(4) Výše úroku z vratitelného přeplatku odpovídá výši úroku z prodlení.“.
134. § 254 včetně nadpisu zní:

c) dni splatnosti částky uvedené v zajišťovacím
příkazu, nebo došlo-li k její úhradě později,
ode dne její úhrady, do dne jejího vrácení, použití nebo převedení, nejpozději však do uplynutí
lhůty pro její vrácení.
(3) Úrok z nesprávně stanovené daně nevzniká
v případě stanovení
a) daně nebo daňového odpočtu, které se neodchylují od daňového tvrzení,
b) daně nebo daňového odpočtu, pokud následně
vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy,
které nemohly být bez zavinění správce daně
uplatněny v řízení již dříve a mohly mít podstatný vliv na toto stanovení,
c) daně nebo daňového odpočtu, pokud rozhodnutí o stanovení daně bylo učiněno na základě
padělaného nebo pozměněného dokladu anebo
písemnosti obsahující nepravdivé údaje předložené daňovým subjektem,
d) daně nebo daňového odpočtu, pokud rozhodnutí o stanovení daně bylo dosaženo trestným
činem daňového subjektu, nebo
e) peněžitého plnění v rámci dělené správy.

„§ 254
Úrok z nesprávně stanovené daně
(1) Základem pro výpočet úroku z nesprávně
stanovené daně je
a) část uhrazené daně, o kterou byla snížena daň
stanovená nad rámec tvrzení daňového subjektu
nebo z moci úřední,
b) část daňového odpočtu nárokovaného v daňovém tvrzení, o kterou byl zvýšen daňový odpočet stanovený odlišně od tohoto daňového
tvrzení, nebo
c) částka uhrazená na základě nezákonného nebo
nicotného zajišťovacího příkazu.

(4) Výše úroku z nesprávně stanovené daně odpovídá výši úroku z prodlení.
(5) Výše úroku z nesprávně stanovené daně podle odstavců 1 až 4 se zvyšuje na dvojnásobek po
dobu, kdy je vedeno exekuční řízení.“.
135. Označení části páté se včetně nadpisu zrušuje.
136. § 254a včetně nadpisu zní:
„§ 254a
Úrok z daňového odpočtu

(2) Úrok z nesprávně stanovené daně vzniká
ode dne následujícího po

(1) Základem pro výpočet úroku z daňového
odpočtu je daňový odpočet stanovený správcem
daně.

a) náhradním dni splatnosti daně, nebo došlo-li

(2) Úrok z daňového odpočtu vzniká ode dne
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následujícího po uplynutí doby 4 měsíců od posledního dne lhůty stanovené pro podání daňového
tvrzení, ze kterého vyplývá, že daňovému subjektu
má vzniknout daňový odpočet, nebo ode dne, kdy
bylo toto daňové tvrzení podáno, pokud bylo podáno po lhůtě stanovené pro jeho podání, do dne
vrácení, převedení nebo použití daňového odpočtu,
nejpozději však do uplynutí lhůty pro jeho vrácení.
(3) Běh doby podle odstavce 2 se staví a úrok
z daňového odpočtu nevzniká ode dne vydání
a) výzvy k odstranění vad podání, které je učiněno
v rámci nalézacího řízení týkajícího se daňového odpočtu, do dne, kdy dojde k odstranění
těchto vad, nebo kdy dojde k marnému uplynutí lhůty stanovené v této výzvě, nebo
b) rozhodnutí, kterým správce daně stanoví lhůtu,
ve které se může daňový subjekt vyjádřit k výsledku dosavadního kontrolního zjištění, do
dne, kdy dojde ze strany daňového subjektu
k požadovanému vyjádření, nebo kdy dojde
k marnému uplynutí lhůty stanovené k vyjádření.
(4) Úrok z daňového odpočtu nevzniká z části
daňového odpočtu, které odpovídá záloha na daňový
odpočet, a to ode dne, kdy byla tato záloha správcem
daně vrácena, použita nebo převedena, nejpozději
však do uplynutí lhůty pro její vrácení.
(5) Výše úroku z daňového odpočtu odpovídá
polovině úroku z prodlení.“.
137. Za § 254a se vkládá označení části páté,
které včetně nadpisu zní:

„Č Á S T P Á T Á
SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ
A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“.
138. V § 258 odst. 1 se slova „v § 154 a § 155“
nahrazují slovy „tímto zákonem“.
139. V § 258 odst. 2 se slova „v § 155 odst. 3
a 5“ nahrazují slovy „pro jeho vrácení“.
140. V § 259a odst. 4 písm. b) se slovo „povoleného“ zrušuje.
141. Za § 259a se vkládá nový § 259aa, který
včetně nadpisu zní:
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„§ 259aa
Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně
(1) Daňový subjekt je oprávněn požádat
správce daně o prominutí pokuty za opožděné
tvrzení daně, pokud bylo podáno daňové tvrzení,
v důsledku jehož včasného nepodání tato pokuta
vznikla, nebo pokud se toto podání stalo bezpředmětným.
(2) Správce daně může zcela, nebo zčásti prominout pokutu za opožděné tvrzení daně, pokud
k prodlení s podáním daňového tvrzení došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného
případu ospravedlnit. Při tom není vázán návrhem
daňového subjektu.
(3) Při posouzení rozsahu, ve kterém bude pokuta za opožděné tvrzení daně prominuta, správce
daně zohlední skutečnost, zda ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládají tvrdost
vzniklé pokuty.“.
142. V § 261 odst. 4 se slova „jejího doručení
správci daně příslušnému k jejímu vyřízení“ nahrazují slovy „ , kdy byla podána“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, upravující daňovou informační schránku se
použijí do dne předcházejícího dni, kdy správce daně
zveřejní skutečnost podle § 69 odst. 3 písm. a) bodu 1 zákona č. 280/2009 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na daňovou
informační schránku zřízenou přede dnem, kdy
správce daně zveřejní tuto skutečnost, se použijí
ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do
konce dvanáctého kalendářního měsíce následujícího
po dni, kdy správce daně zveřejní tuto skutečnost;
tím není dotčeno právo daňového subjektu současně
s daňovou informační schránkou zřízenou přede
dnem zveřejnění této skutečnosti využívat daňovou
informační schránku zřízenou ode dne zveřejnění
této skutečnosti.
2. V případě, že přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona daňový subjekt nevyhověl výzvě podle § 87 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
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kona, nebo neumožnil ve sděleném termínu zahájit
a následně provést daňovou kontrolu, účinky této
skutečnosti podle § 87 odst. 5 a 6 a § 254a odst. 2
písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

běh lhůty až ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Ustanovení § 136 odst. 2 a 6 a § 138 odst. 3
zákona č. 280/2009 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí na lhůtu
pro podání daňového přiznání podávaného za zdaňovací období, které neskončilo přede dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Na
lhůtu pro podání daňového přiznání podávaného za
zdaňovací období, které skončilo přede dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se
použije ustanovení § 136 odst. 2 zákona č. 280/
/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Povinnost uhradit pokutu podle zákona
č. 280/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, která vznikla přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona a o které nebylo před
tímto dnem pravomocně rozhodnuto platebním výměrem, zaniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
v rozsahu, v jakém by nevznikla podle zákona
č. 280/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

4. Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku,
která započala přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, neskončí dříve než v den, ve který by skončila podle zákona č. 280/2009 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Posečkání úhrady daně podle § 157a zákona
č. 280/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, nastane pouze v případě
daně, u níž byl odkladný účinek v řízení, které je
v souvislosti se stanovením daně vedeno před soudem ve správním soudnictví nebo před Ústavním
soudem, přiznán ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
6. Řízení o námitce, které bylo zahájeno přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí
podle zákona č. 280/2009 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Okamžik počátku, běh a délka lhůty pro placení daně se v případě daně, jejíž původní den splatnosti nastal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, posuzuje podle zákona č. 280/2009 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.
8. Právní skutečnost zakládající stavení běhu
lhůty podle bodu 7 se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona posuzuje podle zákona č. 280/2009 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona. Pokud uvedená právní skutečnost započala
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, staví

9. Lhůta pro placení daně podle bodu 7, která
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona neskončila, neskončí dříve než lhůta pro stanovení této
daně.

11. Úrok podle zákona č. 280/2009 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u něhož ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona
trvají podmínky pro jeho vznik, se uplatní do dne
předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se na tento
úrok uplatní zákon č. 280/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
12. Na řízení a jiné postupy související s uplatněním úroků podle zákona č. 280/2009 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
použije zákon č. 280/2009 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
13. Žádat o prominutí pokuty za opožděné
tvrzení daně lze pouze v případě pokuty vzniklé
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o dani z nemovitých věcí
Čl. III
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých
věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona
č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona
č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona
č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona
č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona
č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
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č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 212/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 23/2015 Sb., zákona č. 84/2015
Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 364/2019 Sb.,
se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. j) se slova „parcích a“
nahrazují slovy „parcích pozemky zařazené do zóny
přírodní a v“.
2. V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Je-li v katastru nemovitostí u nemovité věci
zapsáno vlastnické právo dvou nebo více osob
a nejde-li o spoluvlastnictví, hledí se na tyto osoby
pro účely daně z nemovitých věcí jako na vlastníky
této nemovité věci, u nichž nelze určit podíl na této
nemovité věci. To platí obdobně i pro spoluvlastnický podíl na nemovité věci.“.
3. V § 15a se slova „na daň nižší, než je poslední
známá daň,“ zrušují.
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti u daně z nemovitých
věcí na zdaňovací období započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 338/
/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Ustanovení § 15a zákona č. 338/1992 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. V
Zákon č. 235/2004 Sb.,
noty, ve znění zákona č.
č. 669/2004 Sb., zákona č.
č. 215/2005 Sb., zákona č.
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č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona
č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 302/2008 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 54/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona
č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona
č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona
č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 196/2014
Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb.,
zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 33/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 40/2017 Sb., zákona
č. 170/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona
č. 371/2017 Sb., zákona č. 283/2018 Sb., zákona
č. 6/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb. a zákona
č. 256/2019 Sb., se mění takto:
1. § 101a včetně nadpisu zní:
„§ 101a
Elektronická forma podání
(1) Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni podat elektronicky
a) daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,
b) kontrolní hlášení, souhrnné hlášení nebo jiné
hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19.
(2) Pouze elektronicky lze podat přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů.
(3) Podání uvedené v odstavci 1 nebo 2, které
není učiněno datovou zprávou s využitím dálkového
přístupu ve formátu nebo struktuře zveřejněné
správcem daně, je neúčinné.“.
2. V § 101g odstavec 4 zní:

o dani z přidané hod635/2004 Sb., zákona
124/2005 Sb., zákona
217/2005 Sb., zákona

„(4) Správce daně může plátci, kterému podle
daňového řádu není doručováno elektronicky, namísto jiných způsobů doručování doručit výzvu
související s kontrolním hlášením elektronicky pro-
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ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o Finanční správě České republiky

3. V § 101g se odstavec 6 zrušuje.
4. V § 104 odst. 8 písm. c) se slova „nebo předmětem výzvy správce daně k zahájení daňové kontroly poté, co plátce neumožnil daňovou kontrolu
zahájit, která byla plátci oznámena“ zrušují.
5. § 105 včetně nadpisu zní:
„§ 105
Přeplatek skupiny
Přeplatek skupiny vzniklý v důsledku stanovení
daně se použije na úhradu případného nedoplatku
skupiny nebo kteréhokoli člena skupiny. Pokud skupina ani žádný její člen nemají nedoplatek, stává se
tento přeplatek vratitelným.“.

Čl. VII
Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České
republiky, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/
/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/
/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 14/
/2017 Sb., zákona č. 80/2019 Sb. a zákona č. 111/
/2019 Sb., se mění takto:
1. Za § 13b se vkládá nový § 13c, který včetně
nadpisu zní:
„§ 13c

6. Za § 105 se vkládá nový § 105a, který včetně
nadpisu zní:

Zvláštní ustanovení o daňové
informační schránce

„§ 105a

Ustanovení daňového řádu upravující daňovou
informační schránku se použijí pro celý rozsah působnosti orgánů finanční správy.“.

Záloha na nadměrný odpočet
Plátci vzniká nárok na zálohu na nadměrný odpočet ve výši a za podmínek uvedených v daňovém
řádu.“.
Čl. VI
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti identifikovaných
osob u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož
i pro práva a povinnosti s nimi související se použije
§ 101a odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. V případě, že přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona daňový subjekt nevyhověl výzvě podle § 87 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo neumožnil ve sděleném termínu zahájit
a následně provést daňovou kontrolu, účinky této
skutečnosti podle § 104 odst. 8 písm. c) zákona
č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

2. V § 15 úvodní části ustanovení se slovo
„ , který“ nahrazuje slovy „a zaměstnanec, kteří“.
3. V § 15 písmeno a) zní:
„a) výdělečně provádět kontrolní, daňovou nebo
účetní poradenskou nebo obdobnou činnost
pro daňové subjekty nebo pro příjemce
1. dotací,
2. návratných finančních výpomocí, nebo
3. jiných peněžních prostředků státu podle rozpočtových pravidel,“.
4. V § 15 písm. b) se za slovo „prokuristou,“
vkládají slova „správcem svěřenského fondu,“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona
o Celní správě České republiky
Čl. VIII
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České re-
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publiky, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona
č. 164/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 243/2016
Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb.,
zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 206/2019 Sb., se mění takto:
1. Za § 11b se vkládá nový § 11c, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 14 zní:
„§ 11c
Zvláštní ustanovení
o daňové informační schránce
(1) Ustanovení daňového řádu upravující daňovou informační schránku se použijí pro celý rozsah
působnosti orgánů celní správy.
(2) Přístup do daňové informační schránky zřízené orgánem celní správy je možný také prostřednictvím Systému jednotné správy uživatelů a digitálního podpisu podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie14), a to v případě, že tento orgán celní
správy zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový
přístup skutečnost, že je technicky vybaven pro využití tohoto přístupu.

14

) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1026 ze dne
21. června 2019 o technických postupech pro vývoj,
údržbu a používání elektronických systémů pro výměnu
informací a uchovávání těchto informací v souladu s celním kodexem Unie.“.

2. V § 27 odstavec 1 zní:
„(1) Celník je v případech, na něž se nevztahuje
povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu nebo
jiného právního předpisu s výjimkou zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních
sborů, povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při své činnosti nebo
v souvislosti s ní. Tato povinnost trvá i po skončení
služebního poměru celníka.“.
3. V § 27 odst. 3 se slova „se nemůže celník“
nahrazují slovy „uložené podle tohoto zákona se nelze“, za slovo „sboru,“ se vkládají slova „zpravodajské službě České republiky,“ a za slovo „dozor“ se
vkládají slova „nebo který vede řízení o přestupku“.
4. V § 27 odst. 4 se slova „celníka nebo“ zrušují
a za slovo „odstavci“ se vkládají slova „1 nebo“.
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ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o dani z hazardních her
Čl. IX
§ 12 zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních
her, včetně nadpisu zní:
„§ 12
Zvláštní ustanovení o doměření daně
z moci úřední
K doměření daně z moci úřední může dojít také,
pokud správce daně zjistí na základě postupu k odstranění pochybností, že poslední známá daň není ve
správné výši.“.
ČÁST SEDMÁ
Změna celního zákona
Čl. X
Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění
zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 80/2019 Sb., se
mění takto:
1. § 5 včetně nadpisu zní:
„§ 5
Zvláštní ustanovení o provádění kontroly
po propuštění zboží a kontroly zboží vyjmutého
z celního dohledu
(1) V případě daňové kontroly, jejímž předmětem jsou povinnosti podle celních předpisů, prováděné v případě kontroly po propuštění zboží nebo
kontroly zboží vyjmutého z celního dohledu, lze
předmět daňové kontroly v jejím průběhu rozšířit
nebo zúžit doručením oznámení o změně předmětu
daňové kontroly.
(2) Kontrolu po propuštění zboží a kontrolu
zboží vyjmutého z celního dohledu lze provádět
společně pro více řízení týkajících se jednoho subjektu.“.
2. V § 61a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:
„(2) Pokud je rozhodnutí správce cla vydáno
a oznámeno elektronicky pomocí systému automatizovaného zpracování dat podle prováděcího rozhodnutí Evropské komise2), neobsahuje odůvodnění,
poučení o opravném prostředku nebo jinou náležitost, pokud to na základě tohoto prováděcího rozhodnutí není možné.
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2

) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2151 ze dne
13. prosince 2019, kterým se zavádí pracovní program
pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním
kodexu Unie a jejich uvedení do provozu.“.

3. V nadpisu § 66 se slova „neoprávněného
jednání správce cla“ nahrazují slovy „nesprávně
stanoveného cla“.
4. V § 66 se slova „neoprávněného jednání
správce cla“ nahrazují slovy „nesprávně stanoveného
cla“.

Částka 108

zákony v oblasti daní a některé další zákony, se mění
takto:
1. V části třetí čl. V se body 238 až 243 zrušují.
2. V části třetí čl. VI bodě 11 se slova „bodů 112
a 238 až 243“ nahrazují slovy „bodu 112“.
3. V části jedenácté čl. XIX písm. d) se slova
„bodů 112, 238 až 243, která nabývají“ nahrazují
slovy „bodu 112, které nabývá“.
ČÁST DEVÁTÁ

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST

Změna zákona, kterým se mění některé zákony
v oblasti daní a některé další zákony
Čl. XI
Zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé

Čl. XII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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284
ZÁKON
ze dne 10. června 2020,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb.,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna školského zákona
Čl. I
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.,
zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona
č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona
č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 331/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona
č. 53/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona
č. 370/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014
Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb.,
zákona č. 178/2016 Sb., zákona č. 230/2016 Sb., zákona č. 101/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona
č. 167/2018 Sb. a zákona č. 46/2019 Sb., se mění
takto:
1. V § 3 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.
2. V § 4 odst. 1 se za větu první vkládá věta
„Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělá-

vání dále stanoví členění obsahu vzdělávání podle
jednotlivých období nebo ročníků.“ a ve větě poslední se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
„ministerstvo“)“.
3. V § 5 odst. 1 se text „§ 3 odst. 2“ nahrazuje
textem „§ 3 odst. 1“.
4. V § 28 odst. 8 se text „§ 171 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 171 odst. 3“.
5. V § 29 se doplňují odstavce 4 a 5, které
včetně poznámky pod čarou č. 65 znějí:
„(4) Žáci mohou při vzdělávání a poskytování
školských služeb ve školách a školských zařízeních
a s ním přímo souvisejících činnostech
a) nakládat s nebezpečnými chemickými látkami
nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, pouze pod dohledem osoby
s odbornou způsobilostí podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví65) vykonávaným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
b) nakládat s nebezpečnými chemickými látkami
nebo směsmi neuvedenými v písmenu a) nebo
vykonávat činnosti spojené s nebezpečnou
expozicí prachu nebo biologickým činitelům,
které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, pouze pod dohledem odpovědné osoby,
která vykonává pedagogickou činnost a splňuje
požadavky stanovené prováděcím právním
předpisem, nebo instruktora na pracovišti právnických nebo fyzických osob, kde žáci vykonávají praktické vyučování, vykonávaným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

Strana 2384

Sbírka zákonů č. 284 / 2020

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) látky, směsi, prachy a biologické činitele uvedené v odstavci 4, se kterými mohou žáci nakládat při základním, středním a zájmovém
vzdělávání, při poskytování školských služeb
a s ním přímo souvisejících činnostech,
b) podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a způsob výkonu dohledu při tomto nakládání a podmínky výkonu
činností spojených s nebezpečnou expozicí prachu a biologickým činitelům, způsob výkonu
dohledu při těchto činnostech a požadavky na
osobu vykonávající dohled při těchto činnostech.
65

) § 44b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.“.

8. V § 50 odstavec 4 zní:
„(4) Pokud se cizinec neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani po následné písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince ve
lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy nesdělí, že bude
i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem
následujícím po uplynutí této lhůty žákem školy.“.
9. V § 60b odst. 3 se slovo „ , jejich“ nahrazuje
slovy „zajišťuje ministerstvo nebo z jeho pověření
Centrum;“.
10. V § 77 se za větu první vkládá věta „Žák
úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud
úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá.“.
11. § 78 včetně nadpisu zní:

6. V § 30 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Školní řád nebo vnitřní řád může omezit
nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
7. V § 47 odstavec 1 zní:
„(1) Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev, náboženská společnost, které bylo přiznáno
oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), a jiná právnická nebo fyzická osoba,
zřizující školy a školská zařízení podle § 8 odst. 6,
mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro
děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do
přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně
děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní
bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné
třídy základní školy obcí, svazkem obcí a krajem je
nezbytný souhlas krajského úřadu, v případě přípravných tříd zřizovaných registrovanou církví a náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní
školy6), nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou, je nezbytný souhlas ministerstva.“.
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§ 78
Společná část maturitní zkoušky
(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou
a) český jazyk a literatura,
b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může
zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a
c) matematika.
(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá
ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé
zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní
zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).
(3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky
se konají formou didaktického testu. Didaktickým
testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný
test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených
prováděcím právním předpisem.
(4) Žák se může ve společné části dále přihlásit
až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních
předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c) a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.“.
12. V § 78a se na konci textu odstavce 1 do-
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plňují slova „ ; to neplatí pro zkušební předmět matematika rozšiřující“.
13. V § 78a odst. 2 se slova „a dílčí zkoušky“
a slova „konané formou didaktického testu a písemné
práce“ zrušují.
14. V § 78a odstavec 3 zní:
„(3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky
může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední
ročník středního vzdělávání.“.
15. V § 78a se odstavec 4 zrušuje.
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22. V § 79 odst. 7 se za slova „písemné
zkoušky“ vkládají slova „a písemné práce“.
23. V § 79 se odstavec 8 zrušuje.
24. V § 80 odst. 1 věta druhá zní „Ministerstvo
nebo z jeho pověření Centrum připravuje katalogy
a zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky
a označuje zadání zkoušek společné části maturitní
zkoušky nebo jejich částí za informace veřejně nepřístupné.“.
25. V § 80 odst. 3 se písmena a) a c) zrušují.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4
a 5.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno a)
a dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena b) až h).

16. V § 78a odst. 4 se slova „nebo předsedovi
zkušební maturitní komise“ a slova „nebo předseda
zkušební maturitní komise“ zrušují.

26. V § 80 odst. 3 písm. b) se slova „s výjimkou
dílčích zkoušek konaných formou ústní,“ zrušují.

17. V § 78a se odstavec 5 zrušuje.
18. V § 79 odstavec 1 zní:
„(1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá
ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si
žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí
jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších
2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program. Ve školách a třídách s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou
z povinných zkoušek zkouška z jazyka národnostní
menšiny.“.
19. V § 79 odst. 4 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:
„d) písemné práce,“.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).
20. V § 79 odst. 4 písm. f) se text „d)“ nahrazuje textem „e)“.
21. V § 79 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Zkoušky z českého jazyka a literatury
a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné
práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.“.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.

27. V § 80 odst. 3 písm. e) se slova „písmene f)“
nahrazují slovy „písmene d)“.
28. V § 80 odst. 3 písm. c) a e) a v § 80 odst. 5
písm. d) se slova „ , komisaře nebo hodnotitele“ nahrazují slovy „nebo komisaře“.
29. V § 80 odst. 3 písm. f) se slova „hodnotitele
písemných prací a“ zrušují.
30. V § 80 odst. 3 písm. h) se slova „ , zadavatele a hodnotitele“ nahrazují slovy „a zadavatele“.
31. V § 80 odst. 5 písm. d) se slova „odstavce 3
písm. e)“ nahrazují slovy „odstavce 3 písm. c)“.
32. V § 80a odst. 1 se slova „Dílčí zkouška konaná ústní formou a zkoušky“ nahrazují slovem
„Zkoušky“, věta třetí se nahrazuje větou „Předsedou
zkušební maturitní komise může být ten, kdo má
odbornou kvalifikaci učitele všeobecně-vzdělávacích
předmětů nebo učitele odborných předmětů střední
školy a vykonával přímou pedagogickou činnost nejméně 5 let.“ a věta poslední se nahrazuje větou „Na
zkušební maturitní komisi, včetně zkušební maturitní komise při konání písemné práce, se vztahují
ustanovení § 74 odst. 6 až 10 s výjimkou § 74 odst. 8
písm. a) obdobně.“.
33. V § 80a odst. 3 a 4 se slova „ , s výjimkou
dílčích zkoušek konaných ústní formou“ zrušují.
34. V § 80a odst. 4 se slova „ , s výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou,“ zrušují.
35. V § 80a se odstavec 5 zrušuje.
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Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
36. V § 80a odst. 5 se slova „Hodnotitelem pro
daný zkušební předmět, komisařem“ nahrazují slovem „Komisařem“.
37. V § 80b odst. 1 se slova „v prováděcím
právním předpisu“ nahrazují slovy „tímto zákonem“.
38. V § 80b odst. 1 se slovo „Centrum“ nahrazuje slovy „ministerstvo nebo Centrum“.
39. V § 80b odst. 2 a 3 se slovo „Centrum“ nahrazuje slovy „Ministerstvo nebo Centrum“.
40. V § 80b odst. 2 písm. b) a d) se slova
„a dílčích zkoušek“ zrušují.
41. V § 81 odst. 1 se slova „dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a písemné práce“
nahrazují slovy „zkoušky společné části maturitní
zkoušky“.
42. V § 81 odstavec 6 zní:
„(6) Žák, který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním maturitní zkoušky podle tohoto zákona nebo podle předchozích právních
předpisů, na svou žádost nekoná společnou část maturitní zkoušky a písemnou zkoušku a ústní
zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky. Ředitel
školy může žákovi podle věty první na jeho žádost
uznat další zkoušku profilové části maturitní
zkoušky, pokud je obsahově srovnatelná se zkouškou profilové části v dané škole.“.
43. V § 81 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Pokud žák koná v profilové části maturitní
zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, může ředitel
školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze 1 povinnou zkoušku
profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího
jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž může ředitel
stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro 1 nepovinnou zkoušku profilové
části maturitní zkoušky.“.
Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 8 až 12.
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44. V § 81 odst. 10 se za slovo „společné“ vkládají slova „i profilové“.
45. V § 81 odst. 12 písm. a) se slova „dílčí
zkoušky společné části maturitní zkoušky konané
formou písemné práce a“ zrušují.
46. V § 81 odst. 12 písm. b) se slovo „ , hodnotitele“ a slova „hodnotitelů a“ zrušují a slova
„ , komisařů a hodnotitelů písemných prací“ se nahrazují slovy „a komisařů“.
47. V § 82 odst. 1 písm. b) se slovo „dílčí“
a slova „konané formou didaktického testu“ zrušují.
48. V § 82 odst. 1 se slova „podle § 80 odst. 3“
nahrazují slovy „podle § 80 odst. 1 nebo 3“.
49. V § 82 odst. 1 závěrečné části ustanovení se
slova „dílčí zkoušky společné části maturitní
zkoušky konané formou písemné práce a“ zrušují.
50. V § 82 odst. 2 se slova „konanou formou
didaktického testu“ zrušují.
51. V § 82 odst. 3 se slovo „dílčích“ a slovo
„dílčí“ zrušují.
52. V § 84 odst. 1 se slova „získali střední vzdělání s maturitní zkouškou“ nahrazují slovy „prospěli
ve druhém pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou“.
53. V § 108 odst. 1 se slova „pobytu žadatele“
nahrazují slovy „trvalého pobytu žadatele, v případě
cizince podle místa pobytu,“ a na konci odstavce se
doplňuje věta „Nelze-li místní příslušnost krajského
úřadu určit podle věty první, řídí se místem podání
žádosti.“.
54. V § 108 odst. 4 se slova „ , vyhotovený tlumočníkem zapsaným v České republice do seznamu
znalců a tlumočníků26c)“ včetně poznámky pod čarou č. 26c zrušují.
55. V § 113 odst. 3 písm. c) bodě 1 se slova
„předsedu jmenuje v případech podle odstavce 2
písm. a) ředitel Centra, v případech podle odstavce 2
písm. b) je“ zrušují a za slovo „předsedou“ se vkládá
slovo „je“.
56. V § 113 odst. 4 se slovo „ , kterou“ nahrazuje slovy „nebo v místě, které“ a za slova „řediteli
školy“ se vkládají slova „nebo, nekoná-li se zkouška
ve škole, zadavateli“.
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57. Za § 119 se vkládá nový § 119a, který
včetně nadpisu zní:

66. V § 161 odst. 1 písm. a) bodu 1 se text
„odst. 1“ zrušuje.

„§ 119a

67. V § 161 odst. 1 písm. e) se slova „školní
družiny,“ zrušují.

Výdejna lesní mateřské školy
(1) Výdejna lesní mateřské školy je typem zařízení školního stravování, které může zajišťovat
školní stravování pouze pro děti lesní mateřské
školy.
(2) Výdejnu lesní mateřské školy může zřídit
pouze právnická osoba vykonávající činnost lesní
mateřské školy.“.
58. V § 136 odst. 2 písm. d) se text „§ 30
odst. 4“ nahrazuje textem „§ 30 odst. 5“.
59. V § 144 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ , v případě mateřské školy údaj, zda
jde o lesní mateřskou školu, v případě zařízení školního stravování údaj, zda jde o výdejnu lesní mateřské školy“.
60. V § 144 odst. 1 písm. c) se slova „ ; v případě
mateřské školy údaj, zda se jedná o lesní mateřskou
školu“ zrušují.
61. V § 144 odst. 1 se na konci textu písmene g)
doplňují slova „ ; v případě výdejny lesní mateřské
školy označení území, kde se uskutečňují školské
služby“.
62. V § 147 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ ; v případě výdejny lesní mateřské
školy údaj, že se jedná o výdejnu lesní mateřské
školy“.
63. V § 147 odst. 3 se za slovo „škola“ vkládají
slova „a výdejna lesní mateřské školy“.
64. V § 160 odst. 1 písm. a), c) a d) se za slova
„speciálními vzdělávacími potřebami,“ vkládají slova
„výdaje školy na dopravu při akcích v rámci vzdělávání podle příslušného rámcového vzdělávacího programu,“.
65. V § 160 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Finanční prostředky ze státního rozpočtu
podle odstavce 1 se poskytují nejvýše do výše povoleného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo
školském zařízení, v jednotlivých oborech vzdělání
a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných nebo jiných jednotek výkonu stanovených jiným právním
předpisem64), uvedeného ve školském rejstříku.“.

68. V § 161 odst. 2 se za slova „počtu žáků ve
třídě“ a slova „počtu žáků v ročníku“ vkládají slova
„nebo na školu v závislosti na její struktuře“ a na
konci odstavce se doplňuje věta „Vláda dále může
nařízením stanovit pro základní školy, střední školy
a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem
obcí maximální počet hodin další přímé pedagogické
činnosti financovaný ze státního rozpočtu na školu
v závislosti na její struktuře včetně určení pedagogických pracovníků, kteří tyto činnosti vykonávají.“.
69. V § 161 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena c) až h).
70. V § 161 odst. 5 se za slova „odstavce 3“
vkládají slova „a případně podle odstavce 7“.
71. V § 161 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Ministerstvo může v průběhu roku stanovit další finanční prostředky na výdaje podle § 160
odst. 1 písm. c) a d) pro jednotlivé právnické osoby
vykonávající činnost školy nebo školského zařízení
uvedené v odstavci 1. Ministerstvo stanoví a zveřejní
ve Věstníku
a) podmínky a kritéria pro poskytnutí těchto dalších finančních prostředků a
b) účel, na který může právnická osoba tyto další
finanční prostředky použít, a případné další
podmínky, které musí právnická osoba v souvislosti s použitím těchto dalších finančních prostředků splnit.“.
72. V § 161b se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „Ministerstvo může vyhlásit a zveřejnit ve
Věstníku opravné koeficienty k republikovým normativům podle věty první, zohledňující objektivní
rozdíly v činnosti dotčených školských zařízení
v jednotlivých krajích.“.
73. V § 161c odst. 2 písm. c) se slovo „organizační“ zrušuje a za slovo „struktuře“ se vkládají
slova „včetně určení pedagogických pracovníků,
kteří tyto činnosti vykonávají,“.
74. V § 161c odst. 3 písmeno c) zní:
„c) rezervy k řešení nezbytných případů přímých
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výdajů nezajištěných rozpisem podle § 161
odst. 5, § 161a odst. 2 a § 161b odst. 2; způsob,
podmínky a pravidla použití rezervy krajským
úřadem stanoví ministerstvo směrnicí podle
§ 170 písm. b).“.
75. V § 163 odst. 1 se věta první zrušuje a dále
se ve větě druhé slova „na pokusná ověřování a na
rozvojové programy podle § 171 odst. 1 a 2 a“ zrušují.
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83. V § 183c se písmena b) a c) zrušují.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena b) a c).
84. Za dosavadní § 183c se vkládá nový § 183d,
který zní:
„§ 183d

76. V § 166 odst. 7 se za číslo „2“ vkládají slova „a 11“.

Centrum zveřejňuje způsobem umožňujícím
dálkový přístup o jednotných zkouškách a o zkouškách společné části maturitní zkoušky konaných
formou didaktického testu

77. V § 166 se doplňují odstavce 10 a 11, které
znějí:

a) zadání zkoušek, a to ve lhůtě do 1 pracovního
dne ode dne, kdy proběhla zkouška,

„(10) Pokud škola nebo školské zařízení uvedené v odstavci 2 nemá ředitele, může zřizovatel
jmenovat ředitele školy na vedoucí pracovní místo
bez konkursního řízení na dobu určitou do doby
jmenování ředitele podle odstavce 2. Zřizovatel vyhlásí konkursní řízení podle odstavce 2 bez zbytečného odkladu.

b) klíče správných řešení úloh, a to ve lhůtě do
1 pracovního dne od zpřístupnění hodnocení
zkoušky středním školám,

(11) Pokud řediteli školy nebo školského zařízení uvedeného v odstavci 2 ve výkonu činnosti
brání překážka v práci dlouhodobého charakteru,
zejména uvolnění k výkonu veřejné funkce nebo rodičovská dovolená, může zřizovatel na základě jím
vyhlášeného konkursního řízení jmenovat ředitele
školy na vedoucí pracovní místo na dobu určitou
po dobu překážky v práci ředitele, nejdéle však na
6 let; stejnou osobu je možné jmenovat opakovaně.
Do doby jmenování ředitele podle věty první může
zřizovatel jmenovat ředitele školy na vedoucí pracovní místo bez konkursního řízení.“.
78. V § 171 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.
79. V § 172 odst. 5 se slova „a přezkoumání
průběhu a výsledku dílčí zkoušky konané formou
písemné práce a ústní formou“ zrušují.
80. V § 172 odst. 8 se text „§ 166 odst. 2 až 9“
nahrazuje textem „§ 166 odst. 2 až 11“.
81. V § 183c úvodní části ustanovení se za slovo
„Údaje“ vkládají slova „získané při ověřování předpokladů uchazeče ke vzdělávání podle § 60b, při zjišťování jeho výsledků a při přípravě k němu, údaje“.
82. V § 183c se text „§ 171 odst. 2“ zrušuje.

c) výsledky jednotlivých uchazečů a žáků v jednotlivých úlohách testů a výsledky za jednotlivé
školy v členění podle skupin oborů vzdělání,
a to ve strojově čitelném formátu bez možnosti
identifikace uchazečů a žáků, ve lhůtě do 14 dnů
od zpřístupnění hodnocení zkoušky středním
školám a
d) informace o průběhu zkoušek včetně závěrů
o ověření správnosti testů a jejich souladu
s právními předpisy, a to ve lhůtě do 14 dnů
od zpřístupnění hodnocení zkoušky středním
školám.“.
85. V § 184 odst. 2 se čárka za slovy „maturitní
komise“ nahrazuje slovem „a“, slova „a hodnotitele
písemné práce“ se zrušují a věta druhá se nahrazuje
větou „Odměnu, s výjimkou odměny komisaře, kterou poskytuje Centrum, poskytuje právnická osoba
vykonávající činnost školy.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Má-li žák, který podal přihlášku k maturitní
zkoušce do 25. června 2020 a úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání s maturitní
zkouškou do 30. září 2020, právo konat opravnou
zkoušku dílčí zkoušky konané formou písemné
práce nebo ústní formou ze zkušebního předmětu
český jazyk a literatura nebo cizí jazyk, nebo má-li
právo konat náhradní zkoušku takové dílčí zkoušky,
koná opravnou nebo náhradní zkoušku v profilové
části maturitní zkoušky podle zákona č. 561/2004
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ČÁST TŘETÍ

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

ČÁST DRUHÁ

Čl. IV

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III
Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/
/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 101/2017 Sb. a zákona
č. 167/2018 Sb., se mění takto:

Zrušují se:
1. Nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním
předmětem společné části maturitní zkoušky.
2. Nařízení vlády č. 71/2017 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním
předmětem společné části maturitní zkoušky.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. V

1. V části první čl. I se body 41, 42 a 45 zrušují.
2. V části první čl. II se bod 2 zrušuje.
3. V části třetí čl. IV se slova „ustanovení bodů 9 a 14“ nahrazují slovy „a ustanovení bodů 9 a
14“ a slova „ , a ustanovení čl. I bodů 41, 42 a 45,
která nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2020“ se
zrušují.

1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října
2020, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 6,
81 a 83, které nabývají účinnosti patnáctým dnem po
dni jeho vyhlášení.
2. Ustanovení části první čl. I bodu 12 pozbývá
platnosti dnem 30. září 2025.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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285
ZÁKON
ze dne 10. června 2020,
kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákoníku práce
Čl. I
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb.,
zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona
č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona
č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona
č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona
č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona
č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona
č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona
č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona
č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona
č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona
č. 32/2019 Sb. a zákona č. 366/2019 Sb., se mění
takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se věty „Směrnice Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení
evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu
pro informování zaměstnanců a projednání se za-

městnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území
Společenství. Směrnice Rady 97/74/ES ze dne
15. prosince 1997, kterou se oblast působnosti směrnice 94/45/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců
nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků
působících na území Společenství rozšiřuje na Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
Směrnice Rady 2006/109/ES ze dne 20. listopadu
2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska
a Rumunska upravuje směrnice 94/45/ES o zřízení
evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu
pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území
Společenství. Směrnice Rady 96/34/ES ze dne
3. června 1996 o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP
a EKOS.“ zrušují.
2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatné řádky doplňují věty „Směrnice Rady
2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské
dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením
evropských leteckých společností (AEA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF), Evropským sdružením technických letových posádek
(ECA), Evropským sdružením leteckých společností
(ERA) a Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IACA).
Směrnice Rady 2014/112/EU ze dne 19. prosince
2014, kterou se provádí Evropská dohoda o úpravě
některých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví
vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským
svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou
organizací lodních kapitánů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF).
Směrnice Rady 1999/63/ES ze dne 21. června 1999
o dohodě o úpravě pracovní doby námořníků uza-
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vřené mezi Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Federací odborů pracovníků v dopravě v Evropské unii (FST).
Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky
spojenými s chemickými činiteli používanými při
práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu
čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/
/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při
práci.
Směrnice Rady 2009/13/ES ze dne 16. února 2009,
kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři
z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA)
a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF)
a kterou se mění směrnice 1999/63/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/1794 ze dne 6. října 2015, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES,
2009/38/ES a 2002/14/ES a směrnice Rady 98/59/
/ES a 2001/23/ES, pokud jde o námořníky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění
směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.“.
3. Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje, a to
včetně odkazů na poznámku pod čarou.
4. § 51a zní:
„§ 51a
(1) Byla-li výpověď ze strany zaměstnance dána
z důvodu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo z důvodu přechodu výkonu
práv a povinností z pracovněprávních vztahů do
15 dnů ode dne, kdy byl zaměstnanec o takovém
přechodu informován v rozsahu § 339 nejpozději
30 dnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr skončí nejpozději dnem,
který předchází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu.
(2) Nebyl-li zaměstnanec o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo o přechodu
výkonu práv a povinností z pracovněprávních
vztahů informován v rozsahu § 339 nejpozději
30 dnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, může dát z tohoto důvodu výpověď s tím, že
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a) byla-li dána výpověď přede dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr skončí
dnem, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu,
b) byla-li dána výpověď do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby, která
činí 15 dnů a začíná dnem, v němž byla výpověď
doručena zaměstnavateli.“.
5. V § 73 odst. 2 se za slova „odvolání z“
vkládá slovo „vedoucího“ a za slova „pracovního
místa“ se vkládají slova „podle odstavce 3“.
6. V § 73 odst. 3 úvodní části ustanovení se za
slovo „Vedoucími“ vkládá slovo „pracovními“ a za
slovo „jsou“ se vkládá slovo „pouze“.
7. V § 73a odst. 1 se slova „následujícím po“
zrušují.
8. Nadpis § 77 zní:
„Společné ustanovení o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr“.
9. V § 78 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) vícesměnným pracovním režimem režim práce,
v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně
střídají ve 3 nebo více směnách v rámci 24 hodin
po sobě jdoucích,“.
10. V § 79 odst. 2 písm. b) se slova „třísměnným a“ nahrazují slovy „vícesměnným nebo“.
11. V § 79 odstavec 3 zní:
„(3) Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
bez snížení mzdy pod rozsah stanovený v odstavcích
1 a 2 může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo
vnitřní předpis a nesmí ho provést zaměstnavatel podle § 109 odst. 3. Takto zkrácená týdenní pracovní
doba je stanovenou týdenní pracovní dobou.“.
12. V § 85 odstavec 5 zní:
„(5) Pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní
a) při pracovní cestě zaměstnance,
b) v době čerpání dovolené,
c) při nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve směně, jejíž začátek a konec je
pevně stanoven,
d) brání-li jejímu uplatnění provozní důvody,
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e) v době důležitých osobních překážek v práci
podle § 191 a 191a a

27. V § 177 odst. 1 se slovo „náhrady“ nahrazuje slovem „náhrad“.

f) v dalších případech určených zaměstnavatelem.“.

28. V § 177 odst. 2 se slovo „Náhradu“ nahrazuje slovem „Náhrady“.

13. § 93a se včetně nadpisu a poznámek pod
čarou č. 23a a 23b zrušuje.

29. V § 179 odst. 4 písm. a) se slova „5 až 12
hodin“ nahrazují slovy „12 hodin a méně“.

14. V § 96 odst. 1 písm. a) se bod 3 zrušuje.
Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 3 a 4.
15. V § 97 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
16. V § 97 odst. 2 se slova „zástupců zaměstnanců“ nahrazují slovy „v případech uvedených
v § 203 odst. 2 písm. a)“.
17. V § 103 odst. 5 se slova „zřízení chráněných“ nahrazují slovem „vyhrazování“.
18. V § 104 odst. 1 větě druhé se slova „zvláštním právním předpisem34)“ nahrazují slovy „přímo
použitelným předpisem Evropské unie34)“.
Poznámka pod čarou č. 34 zní:
„34) 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.“.

19. V nadpisu § 122 se slova „a sjednání“ zrušují.
20. V § 127 odst. 1 větě první se za slova „náhradního volna“ vkládají slova „v rozsahu práce konané přesčas“.
21. V § 127 odst. 3 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „ , za kterou je zaměstnavatel povinen
plat nebo náhradní volno poskytnout“.
22. V § 130 odst. 1 se slova „který pracuje ve
směnách rozdělených“ nahrazují slovy „kterému zaměstnavatel rozvrhl směny rozdělené“.

30. V § 179 odst. 4 písm. b) se slova „12 až 18
hodin“ nahrazují slovy „déle než 12 hodin, nejdéle
však 18 hodin“.
31. § 191a zní:
„§ 191a
Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost
zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče v případech podle § 41a až 41c zákona
o nemocenském pojištění, nebrání-li tomu vážné
provozní důvody.“.
32. V § 203 odst. 2 písm. h) se za slova „v táborech pro děti a mládež“ vkládají slova „ , a pro
obdobné činnosti na sportovních soustředěních dětí
a mládeže“ a na konci písmene se čárka nahrazuje
tečkou a doplňují se slova „Zaměstnanci přísluší za
podmínek podle § 203a pracovní volno s náhradou
mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku nejvýše za 1 týden v kalendářním roce,“.
33. Za § 203 se vkládá nový § 203a, který
včetně nadpisu zní:
„§ 203a
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
(1) Pracovní volno podle § 203 odst. 2 písm. h)
s náhradou mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci
pouze, pokud se jedná o akci pořádanou právnickou
osobou,
a) zapsanou ve veřejném rejstříku právnických
a fyzických osob po dobu nejméně 5 let a

23. V § 130 odst. 2 se slova „tohoto zákona“
nahrazují slovy „odstavce 1“.

b) práce s dětmi a mládeží je její hlavní činností.

24. V § 170 odst. 5 úvodní části ustanovení se
slova „ve výši základní sazby“ zrušují.

Tuto skutečnost musí zaměstnanec zaměstnavateli
prokázat.

25. V § 176 odst. 4 písm. b) se slova „12 až 18
hodin“ nahrazují slovy „déle než 12 hodin, nejdéle
však 18 hodin“.

(2) Maximální výše poskytnuté náhrady mzdy
nebo platu činí výši průměrné mzdy v národním
hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního
roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém
se poskytuje pracovní volno, vyhlášené podle zákona
upravujícího zaměstnanost.

26. V části sedmé hlavě III nadpis dílu 3 zní:
„Náhrady při přijetí a přeložení“.
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(3) Zaměstnavatel má nárok na úhradu poskytnuté náhrady mzdy nebo platu ze státního rozpočtu;
nehradí se náhrada mzdy nebo platu nad rozsah stanovený tímto zákonem. Úhradu poskytuje na žádost
okresní správa sociálního zabezpečení podle sídla zaměstnavatele, je-li jím právnická osoba, nebo podle
místa trvalého pobytu zaměstnavatele, je-li jím fyzická osoba. Zaměstnavatel musí doložit poskytnutí
náhrady mzdy nebo platu a splnění podmínek pro
její poskytnutí.“.
34. V § 210 větě první se slova „pracovní doby“
nahrazují slovem „směny“.
35. V § 210 větě druhé se slova „nebo plat“
a slova „nebo platu“ zrušují.
36. V části deváté hlavy I a II včetně nadpisů
a poznámky pod čarou č. 72 znějí:
„H L A V A I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 211
Zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, vzniká za podmínek stanovených
v této části právo na dovolenou za kalendářní rok
nebo její poměrnou část a dále právo na dodatkovou
dovolenou.
HLAVA II
DOVOLENÁ ZA KALENDÁŘNÍ ROK, JEJÍ
POMĚRNÁ ČÁST A VÝMĚRA DOVOLENÉ
§ 212
Výměra dovolené
(1) Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce.
(2) Výměra dovolené zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 činí 5 týdnů v kalendářním roce.
(3) Výměra dovolené pedagogických pracovníků47) a akademických pracovníků vysokých
škol72) činí 8 týdnů v kalendářním roce.
(4) Dochází-li u zaměstnance v průběhu příslušného kalendářního roku ke změně délky stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby, přísluší mu za tento rok dovolená v po-
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měru, který odpovídá délce jednotlivých období
s rozdílnou délkou stanovené týdenní pracovní doby
nebo kratší týdenní pracovní doby.
(5) Vláda může nařízením stanovit pro zaměstnance v drážní dopravě s nerovnoměrně rozvrženou
pracovní dobou podle § 100 odst. 1 písm. c) podmínky, za kterých může být poskytována dovolená
v kalendářních dnech.
§ 213
Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část
(1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání
pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal
u něho v příslušném kalendářním roce práci po dobu
52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní
doby připadající na toto období, přísluší dovolená
za kalendářní rok v délce stanovené týdenní pracovní
doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má
zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.
(2) Konal-li zaměstnanec za podmínek uvedených v odstavci 1 práci po kratší týdenní pracovní
dobu, přísluší mu dovolená odpovídající této kratší
týdenní pracovní době.
(3) Zaměstnanci, kterému nevzniklo právo na
dovolenou za kalendářní rok podle odstavce 1 nebo 2, avšak za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci alespoň po dobu
4 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby
nebo kratší týdenní pracovní doby připadající na
toto období, přísluší poměrná část dovolené.
(4) Poměrná část dovolené činí za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo
kratší týdenní pracovní dobu v příslušném kalendářním roce jednu dvaapadesátinu stanovené týdenní
pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby
vynásobenou výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.
(5) Odpracoval-li zaměstnanec v kalendářním
roce podle rozvrhu směn více než dvaapadesátinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší
týdenní pracovní doby, prodlouží se délka dovolené
vždy o jednu dvaapadesátinu dovolené za kalendářní
rok za každou další odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní
dobu.
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) Zákon o vysokých školách.“.

37. V § 215 odstavec 1 zní:
„(1) Zaměstnanci, který pracuje u téhož zaměstnavatele po stanovenou týdenní pracovní dobu
celý kalendářní rok pod zemí při těžbě nerostů nebo
při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, který po celý
kalendářní rok koná práce zvlášť obtížné, přísluší
dodatková dovolená v délce stanovené týdenní pracovní doby, a pracoval-li za těchto podmínek po
kratší týdenní pracovní dobu, přísluší mu dodatková
dovolená v délce odpovídající této kratší týdenní
pracovní době.“.
38. V § 215 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Pracuje-li zaměstnanec za podmínek uvedených v odstavci 1 jen část kalendářního roku, přísluší mu za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní
dobu v příslušném kalendářním roce dodatková dovolená v délce jedné dvaapadesátiny stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní
doby; jde-li o právo na dodatkovou dovolenou za
výkon práce v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech, postupuje se podle odstavce 4
písm. f).
(3) Dodatková dovolená z důvodu výkonu
prací zvlášť obtížných přísluší zaměstnanci při splnění stanovených podmínek, i když má právo na dodatkovou dovolenou z důvodu výkonu prací pod
zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů
a štol.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.
39. V § 215 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) při čištění stok, kalových prostor, kanálových
odpadů, žump, vpustí, kanalizačního potrubí
a přípojek, hubení škodlivých živočichů ve stokách a při obsluhování čistíren odpadních vod
přicházejí do přímého styku s biologickými odpadními vodami a odpady alespoň v rozsahu
poloviny stanovené týdenní pracovní doby.“.
40. V § 215 odst. 6 se slova „1, 2 a 3“ nahrazují
slovy „1 až 4“.
41. V § 215 se doplňují odstavce 7 a 8, které
znějí:
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„(7) Při změně délky stanovené týdenní pracovní doby v průběhu příslušného kalendářního
roku se pro účely stanovení práva na dodatkovou
dovolenou použije § 212 odst. 4 obdobně.
(8) Pro účely dodatkové dovolené se v případech uvedených v odstavci 4 písm. a) až e) a g)
až j) za výkon práce, s výjimkou čerpání dovolené,
nepovažují doby uvedené v § 216 odst. 2 a § 348
odst. 1; právo na dodatkovou dovolenou v těchto
případech vzniká jen na základě skutečného výkonu
práce za podmínek uvedených v odstavcích 1 až 4.“.
42. V § 216 odstavce 2 až 4 znějí:
„(2) Jen do výše dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby nebo dvacetinásobku kratší týdenní pracovní doby se pro účely dovolené považuje
za výkon práce doba zameškaná v témže kalendářním roce z důvodu
a) dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
b) karantény nařízené podle jiného právního předpisu59),
c) čerpání rodičovské dovolené, s výjimkou doby,
po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně
oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
d) jiných důležitých osobních překážek v práci
podle § 199, s výjimkou překážek uvedených
v prováděcím právním předpisu podle § 199
odst. 2.
(3) Za výkon práce se pro účely dovolené považuje doba překážek v práci uvedených v odstavci 2
pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich
trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo
dvanáctinásobek kratší týdenní pracovní doby.
(4) Byl-li zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce, je povinen mu dovolenou nebo její část poskytnout ten, pro koho
byl zaměstnanec takto uvolněn; tato osoba je povinna mu poskytnout též tu část dovolené, kterou
nevyčerpal před uvolněním. Nevyčerpal-li zaměstnanec dovolenou před uplynutím doby uvolnění, je
povinen mu ji poskytnout uvolňující zaměstnavatel.
Splnění podmínek pro vznik práva na dovolenou se
přitom posuzuje vcelku za dobu před uvolněním i po
uvolnění.“.
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43. V § 216 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Dovolená, na niž vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru.“.
44. V § 218 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) S přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance lze na základě jeho písemné žádosti část
dovolené za kalendářní rok, na kterou vzniklo právo
v příslušném kalendářním roce a která přesahuje
4 týdny a u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 6 týdnů, převést do
následujícího kalendářního roku.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
45. V § 218 odst. 3 se za slova „odstavce 1“
vkládají slova „nebo byla-li její část převedena podle
odstavce 2“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“.
46. V § 218 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Čerpání dovolené může zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem výjimečně určit v rozsahu kratším, než činí délka směny, nejméně však
v délce její jedné poloviny, nejde-li o zbývající část
nevyčerpané dovolené, která je kratší než polovina
směny.“.
47. V § 219 odst. 1 část věty první za středníkem zní: „k přerušení dovolené v době poskytování
dlouhodobé péče, ošetřování nemocného člena rodiny, vojenského cvičení nebo služby v operačním
nasazení nedojde, požádá-li zaměstnanec o pokračování v čerpání dovolené během těchto překážek
v práci“.
48. V § 219 odst. 2 se na konci textu věty první
doplňují slova „ ; to neplatí v případě, kdy zaměstnanec by byl jinak povinen v den svátku směnu odpracovat podle § 91 odst. 4 a čerpání dovolené
v tento den bylo určeno na jeho žádost“.
49. V § 221 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.
50. V § 222 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
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Zaměstnanci, který byl vyslán k výkonu práce
v rámci nadnárodního poskytování služeb91) do jiného členského státu Evropské unie, nepřísluší náhrada mzdy nebo platu za dovolenou v rozsahu, ve
kterém mu náhrada za dovolenou přísluší podle
právních předpisů členského státu, do něhož byl vyslán.
91

) Čl. 56 Smlouvy o fungování Evropské unie.“.

53. § 223 zní:
„§ 223
(1) Zaměstnavatel může dovolenou krátit jen za
neomluveně zameškanou směnu, a to o počet neomluveně zameškaných hodin; neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn lze sčítat.
(2) Dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze z důvodu podle odstavce 1, který vznikl v tomto roce.
(3) Při krácení dovolené musí být zaměstnanci,
jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval
po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň
v délce 2 týdnů.“.
54. V § 249 odst. 2 se slova „ostatní zaměstnance, popřípadě osoby blízké“ nahrazují slovy „jinou fyzickou osobu“.
55. V § 269 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Škodou podle tohoto zákona není případná ztráta na důchodu.“.
56. V § 271b odst. 3 větě druhé se za slova „tato
náhrada“ vkládají slova „po dobu zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání“ a na konci odstavce se
doplňuje věta „Po skončení zařazení do evidence
uchazečů o zaměstnání se při výpočtu náhrady za
ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity postupuje u všech
poškozených podle odstavce 1.“.
57. § 271f včetně nadpisu zní:
„§ 271f

51. V § 222 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy při zvlášť
závažném ublížení na zdraví zaměstnance

52. Za § 222 se vkládá nový § 222a, který
včetně poznámky pod čarou č. 91 zní:

Při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance přísluší jeho manželovi, partnerovi51a), dítěti
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a rodiči jednorázová náhrada vzniklé nemajetkové
újmy. Tato náhrada přísluší i dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu zaměstnance pociťují jako vlastní újmu.“.
58. V § 271g odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Náhradu přiměřených nákladů spojených
s pohřbem tvoří výdaje na zřízení pomníku nebo
desky do výše nejméně jedenapůlnásobku průměrné
mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až
třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém na tuto náhradu vznikne
právo; výše této náhrady se zaokrouhluje na celé
stokoruny nahoru. Náhradu přiměřených nákladů
spojených s pohřbem tvoří dále výdaje účtované za
pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jedna třetina
obvyklých výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým.
(3) Výši průměrné mzdy zjištěné podle odstavce 2 vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí
na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.“.
59. § 271i včetně nadpisu zní:
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nebo obdobném, které újmu zaměstnance pociťují
jako vlastní újmu.
(4) Výši průměrné mzdy zjištěné podle odstavce 2 vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí
na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.“.
60. V § 271s se dosavadní text označuje jako
odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Soud zohlední při určení výše jednorázové
náhrady nemajetkové újmy pozůstalých podle § 271i
přiznanou výši jednorázové náhrady nemajetkové
újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance podle § 271f.“.
61. V § 273 odst. 2 se slova „zástupce zaměstnanců v Evropské radě zaměstnanců“ nahrazují
slovy „člena evropské rady zaměstnanců, člena vyjednávacího výboru“.
62. Poznámka pod čarou č. 78 zní:
„78) Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

63. Poznámka pod čarou č. 79 zní:
„§ 271i
Jednorázová náhrada nemajetkové újmy
pozůstalých

„79) Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,
ve znění pozdějších předpisů.“.

(1) Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých přísluší

64. Poznámky pod čarou č. 80, 87 a 112 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

a) manželovi nebo partnerovi51a) zemřelého zaměstnance,

65. V § 286 odst. 1 se slova „podle tohoto zákona“ zrušují.

b) dítěti zemřelého zaměstnance a

66. Za § 309 se vkládá nový § 309a, který zní:

c) rodiči zemřelého zaměstnance.
(2) Jednorázová náhrada nemajetkové újmy
přísluší každému pozůstalému podle odstavce 1 nejméně ve výši dvacetinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí
čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém právo na tuto náhradu
vzniklo; je-li náhrada vyplácena oběma rodičům, vyplatí se každému z nich polovina této částky. Výše
jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých
se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.
(3) Jednorázová náhrada vzniklé nemajetkové
újmy přísluší i dalším osobám v poměru rodinném

„§ 309a
Uživatel je povinen v dostatečném předstihu informovat agenturu práce, která k němu dočasně přidělila zaměstnance k výkonu práce, o tom, že tohoto
zaměstnance vyšle k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb91) na území jiného členského státu Evropské unie; informace musí obsahovat alespoň údaje o
a) místu výkonu práce vyslaného zaměstnance v jiném členském státě Evropské unie,
b) pracovních úkolech, které má vyslaný zaměstnanec vykonávat,

Sbírka zákonů č. 285 / 2020

Částka 108

c) datu zahájení výkonu práce vyslaného zaměstnance,
d) předpokládané době vyslání zaměstnance a
e) tom, zda vyslaný zaměstnanec nahrazuje jiného
zaměstnance, jehož doba vyslání se mu přičítá
podle § 319a odst. 3.“.
67. V § 313 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „ , dohody o provedení práce nebo dohody
o pracovní činnosti“ nahrazují slovy „nebo právního
vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti
nebo dohodou o provedení práce, pokud dohoda
o provedení práce založila účast na nemocenském
pojištění podle jiného právního předpisu114) anebo
pokud byl z odměny z této dohody prováděn výkon
rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy116),“.
Poznámky pod čarou č. 114 a 116 znějí:
„114) § 7a zákona o nemocenském pojištění.
116

) § 299 občanského soudního řádu.“.

68. V § 313 odst. 1 písm. e) se za slova „prováděny srážky,“ vkládají slova „který orgán srážky
nařídil,“.
69. Za § 317 se vkládá nový § 317a, který
včetně nadpisu zní:
„§ 317a
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počátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena. Nepředloží-li zaměstnanci společný rozvrh
pracovní doby, určí bez zbytečného odkladu rozvržení pracovní doby do směn zaměstnavatel. S případnými změnami rozvrhu jsou zaměstnanci povinni zaměstnavatele písemně seznámit nejméně
2 dny předem, nedohodnou-li se se zaměstnavatelem
na jiné době seznámení.
(4) Zaměstnavatel může požadovat po zaměstnanci zastupování nepřítomného zaměstnance na
témže sdíleném pracovním místě pouze tehdy, dal-li k tomu zaměstnanec v dohodě podle odstavce 1
nebo pro konkrétní případ souhlas.
(5) Závazek z dohody podle odstavce 1 lze rozvázat písemnou dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem ke sjednanému dni. Tento závazek mohou
zaměstnavatel nebo zaměstnanec rovněž písemně vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná
dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.
(6) Zanikne-li závazek z dohody podle odstavce 1 alespoň jednoho zaměstnance, pracovní režim sdíleného pracovního místa se u ostatních zaměstnanců na témže sdíleném pracovním místě
uplatní do konce probíhajícího vyrovnávacího období.“.

Sdílené pracovní místo
(1) Zaměstnavatel může se dvěma nebo více zaměstnanci s kratší pracovní dobou a se stejným druhem práce uzavřít dohody, podle nichž si zaměstnanci budou na sdíleném pracovním místě sami rozvrhovat pracovní dobu do směn po vzájemné dohodě tak, aby každý z nich na základě společného
rozvrhu pracovní doby naplnil průměrnou týdenní
pracovní dobu nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období. Souhrn délky týdenní pracovní doby
zaměstnanců na jednom sdíleném pracovním místě
nesmí překročit délku stanovené týdenní pracovní
doby; to však neplatí v případě zastupování zaměstnance podle odstavce 4.
(2) Dohody podle odstavce 1 musí být písemně
uzavřeny s každým zaměstnancem a musí obsahovat
bližší podmínky pro rozvržení pracovní doby.
(3) Zaměstnanci jsou povinni předložit zaměstnavateli společný písemný rozvrh pracovní doby na
sdíleném pracovním místě, a to nejméně 1 týden před

70. V § 319 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) minimální mzdu, příslušnou nejnižší úroveň zaručené mzdy, složky mzdy stanovené v § 114 až
118 nebo složky platu stanovené v § 123 až 130
a § 132, 133 a 135,“.
71. V § 319 odst. 1 se na konci písmene g) tečka
nahrazuje čárkou a vkládají se písmena h) a i), která
znějí:
„h) podmínky ubytování, pokud jej zaměstnavatel
poskytuje zaměstnanci,
i) náhrady cestovních výdajů v souvislosti s výkonem práce s tím, že za pravidelné pracoviště se
považuje obvyklé místo výkonu práce na území
České republiky.“.
72. V § 319 se poznámka pod čarou č. 91 zrušuje.
73. Za § 319 se vkládá nový § 319a, který zní:
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„§ 319a
(1) Přesáhne-li vyslání zaměstnance podle § 319
odst. 1 dobu 12 měsíců, vztahuje se na něho vedle
podmínek uvedených v § 319 odst. 1 větě první i další
úprava výkonu práce v pracovním poměru podle tohoto zákona s výjimkou úpravy týkající se vzniku,
změny a skončení pracovního poměru. Ustanovení
§ 319 odst. 1 vět druhé a třetí platí obdobně.
(2) Doba uvedená v odstavci 1 se prodlužuje na
18 měsíců, pokud zaměstnavatel uvedený v § 319
odst. 1 postupem podle § 87 odst. 2 zákona o zaměstnanosti oznámí před uplynutím doby uvedené
v odstavci 1, že vyslání zaměstnance přesáhne tuto
dobu a současně sdělí důvody jejího přesáhnutí.
(3) Vyšle-li zaměstnavatel k nahrazení zaměstnance uvedeného v § 319 odst. 1 jiného zaměstnance,
všechny doby vyslání těchto zaměstnanců, pokud
plnili nebo plní stejné pracovní úkoly na stejném
místě, se pro účely posouzení doby uvedené v odstavci 1 nebo odstavci 2 sčítají. Plnění stejného úkolu
na stejném místě se posuzuje s ohledem na povahu
vykonávané práce, povahu poskytované služby
a místo jejího výkonu.“.
74. § 320a zní:
„§ 320a
Stát na základě dohody v Radě hospodářské
a sociální dohody hradí příspěvek odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů na
a) podporu vzájemných jednání na celostátní nebo
krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů
pracujících, zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových a sociálních podmínek,
b) opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního
úrazu nebo nemoci z povolání.“.
75. Za § 331 se vkládá nový § 332, který zní:
„§ 332
Nastane-li překážka, pro kterou lhůta stanovená
tímto zákonem neběží, nemá to vliv na její původní
délku. Zbývá-li po odpadnutí překážky méně než
5 dnů do uplynutí lhůty, neskončí tato lhůta dříve
než za 10 dnů ode dne, kdy začala znovu běžet.“.
76. V § 334 odstavec 2 zní:
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„(2) Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti; není-li to
možné, může ji zaměstnavatel doručit zaměstnanci
a) kdekoliv bude zaměstnanec zastižen,
b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
c) prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, nebo
d) prostřednictvím datové schránky.“.
77. V § 334 se odstavec 5 zrušuje.
78. Poznámka pod čarou č. 94 zní:
„94) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně
některých dalších zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.“.

79. Za § 335 se vkládá nový § 335a, který
včetně nadpisu zní:
„§ 335a
Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím
datové schránky
Prostřednictvím datové schránky může zaměstnavatel písemnost doručit jen tehdy, jestliže zaměstnanec s tímto způsobem doručování vyslovil písemný souhlas. Jestliže se zaměstnanec nepřihlásí
do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání
písemnosti do datové schránky, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.“.
80. V § 336 odst. 1 se slova „která je mu
známa“ nahrazují slovy „kterou zaměstnanec zaměstnavateli písemně sdělil“.
81. V § 336 odst. 3 a 4 se slovo „uloženou“
zrušuje a slova „10 pracovních“ se nahrazují číslem „15“.
82. V § 336 odst. 4 větě poslední se část věty za
středníkem včetně středníku zrušuje.
83. V § 337 se na konci odstavce 3 doplňuje
věta „Jestliže zaměstnavatel odmítne převzít písemnost, neposkytne součinnost nebo jinak znemožní
doručení písemnosti v místě sídla nebo v místě podnikání zaměstnavatele, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy k takové skutečnosti došlo.“.
84. V § 337 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Jestliže s tím zaměstnavatel souhlasí, může
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zaměstnanec doručit písemnost určenou zaměstnavateli prostřednictvím datové schránky. Písemnost doručovaná prostřednictvím datové schránky je doručena dnem dodání písemnosti do datové schránky.
Ustanovení odstavců 4 a 5 se nepoužijí.“.
85. § 338 včetně poznámky pod čarou č. 117
zní:
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navatel pokračovat v plnění činností dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu.
(5) Práva a povinnosti dosavadního zaměstnavatele vůči zaměstnancům, jejichž pracovněprávní
vztahy přede dnem nabytí účinnosti přechodu práv
a povinností z pracovněprávních vztahů zanikly, zůstávají nedotčeny, pokud jiný zákon nestanoví jinak21a).

„§ 338
(1) K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít jen v případech stanovených tímto nebo jiným zákonem.
(2) Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo její části (dále jen „činnost zaměstnavatele“), přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele; práva a povinnosti z kolektivní
smlouvy přecházejí na přejímajícího zaměstnavatele
na dobu účinnosti kolektivní smlouvy, nejdéle však
do konce následujícího kalendářního roku.
(3) Nejde-li o převod činnosti zaměstnavatele
podle jiného zákona117), přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů na přejímajícího zaměstnavatele při převodu činnosti zaměstnavatele
pouze v případě, že
a) činnost je po převodu vykonávána stejným
nebo obdobným způsobem a rozsahem,
b) činnost nespočívá zcela nebo převážně v dodávání zboží,
c) bezprostředně před převodem existuje skupina
zaměstnanců, která byla záměrně vytvořena zaměstnavatelem za účelem výhradního nebo převážného vykonávání činnosti,
d) činnost není zamýšlená jako krátkodobá nebo
nemá spočívat v jednorázovém úkolu a
e) je převáděn majetek, popřípadě právo jeho užívání nebo požívání, je-li tento majetek s ohledem
na charakter činnosti pro její výkon zásadní,
nebo je převzata podstatná část zaměstnanců,
které dosavadní zaměstnavatel používal při výkonu činnosti, závisí-li tato činnost v podstatné
míře pouze na zaměstnancích, nikoliv na majetku.
(4) Za přejímajícího zaměstnavatele se bez
ohledu na právní důvod převodu a na to, zda dochází
k převodu vlastnických práv, považuje právnická
nebo fyzická osoba, která je způsobilá jako zaměst-

117

) Například § 178 odst. 1 a § 2175 odst. 2 občanského
zákoníku.“.

86. V § 340 se slova „nebo převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části“ zrušují.
87. V § 347 odst. 3 se číslo „2“ nahrazuje číslem „4“.
88. V § 349 odst. 1 se slovo „přípravky“ nahrazuje slovem „směsmi“.
89. Za § 350a se vkládá nový § 350b, který zní:
„§ 350b
Pro účely tohoto zákona se jiným členským státem Evropské unie rozumí i stát, který je smluvní
stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.“.
90. V § 357 odst. 1 se za slova „minimální mzda
(§ 111)“ vkládají slova „nebo příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy (§ 112)“ a za slova „minimální
mzdě“ se vkládají slova „nebo příslušné nejnižší
úrovni zaručené mzdy“.
91. § 363 zní:
„§ 363
Ustanoveními, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie, jsou § 16 odst. 2 a 3, § 30
odst. 2, § 37 odst. 1 až 4, § 39 odst. 2 až 6, § 40
odst. 3, § 41 odst. 1 v úvodní části ustanovení a písmena c), d), f) a g), § 47 spočívající ve slovech „nastoupí-li zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské
dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, do
práce, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich
původní práci a pracoviště“, § 51a, § 53 odst. 1 spočívající ve slovech „Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď“ a písm. d), § 54 písm. b) spočívající ve slovech „to neplatí v případě těhotné zaměstnankyně,
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zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou,
zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat
mateřskou dovolenou“, § 54 písm. c) spočívající ve
slovech „nejde o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské
dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou“, § 54 písm. d) spočívající
ve slovech „o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou, nebo o zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou“, § 62 až 64, § 78 odst. 1 písm. a)
až f), j), k) a m) spočívající ve slovech „průměrná
týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou
týdenní pracovní dobu“, ve slovech „za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích“ a ve větě „Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše
na 52 týdnů po sobě jdoucích.“, § 79 odst. 1, § 79a,
81, § 85 odst. 4 spočívající ve slovech „průměrná
týdenní pracovní doba naplněna ve vyrovnávacím
období určeném zaměstnavatelem, nejdéle však v období uvedeném v § 78 odst. 1 písm. m)“, § 86 odst. 3
a 4, § 88 odst. 1 a 2, § 90, 90a, § 92 odst. 1, 3 a 4, § 93
odst. 2 věta druhá a odst. 4, § 94, § 96 odst. 1
písm. a) body 1 a 2 a odst. 2, § 97 odst. 2 spočívající
ve slovech „v případech uvedených v § 203 odst. 2
písm. a)“, § 101, 102, 103, 104, § 105 odst. 1 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu“, § 105 odst. 3 písm. a),
odst. 4 a 7, § 106 odst. 1 až 3 a odst. 4 písm. a), c),
d), f) a g), § 108 odst. 2, 3, 6 a 7, § 110 odst. 1, § 113
odst. 4, § 136 odst. 2, § 191 spočívající ve slovech
„Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění
a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů
stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění
nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě
jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno
zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance,
a proto nemůže o dítě pečovat“, § 191a, 195, 196,
§ 197 odst. 3 věta první spočívající ve slovech „Rodičovská dovolená podle odstavce 1 přísluší ode dne
převzetí dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku
3 let“ a ve slovech „rodičovská dovolená přísluší“
a věty druhá a třetí, § 198 odst. 1 až 4, pokud jde
o rodičovskou dovolenou, § 199 odst. 1, § 203
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odst. 2 písm. a), § 213 odst. 1, § 217 odst. 4, pokud
jde o rodičovskou dovolenou, § 218 odst. 1, § 222
odst. 2, § 229 odst. 1 spočívající ve slovech „odborná
praxe se považuje za výkon práce, za který přísluší
zaměstnanci mzda nebo plat“, § 238 odst. 1 a 2,
§ 239, § 240 odst. 1, § 241 odst. 1 a 2, § 245 odst. 1,
§ 246 odst. 2 věta první, § 247, 265, 267 až 271j,
§ 273 odst. 2 spočívající ve slovech „člena evropské
rady zaměstnanců, člena vyjednávacího výboru“,
§ 276 odst. 1 věta první a odst. 2 až 6 a 8, § 277
spočívající ve slovech „Zaměstnavatel je povinen na
svůj náklad vytvořit zástupcům zaměstnanců podmínky pro řádný výkon jejich činnosti“, § 278
odst. 1 až 3 a odst. 4 věty druhá a třetí, § 279 odst. 1
písm. a), b), e) až h) a odst. 3, § 280 odst. 1 písm. a)
až f), § 281 odst. 5, § 288 až 299, § 308 odst. 1
v úvodní části ustanovení a písmeno b), § 309 odst. 4
a 5, § 309a, § 316 odst. 4 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace zejména o“ a písm. a), c), d), e), g) a h) a dále ve
slovech „to neplatí, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený“, § 319,
319a, § 338 odst. 2 až 4, § 339 odst. 1 v úvodní části
ustanovení, § 339 odst. 2, § 339a, 340, 345a, § 346b
odst. 4, § 349 odst. 1, § 350 odst. 2 a § 350b.“.
92. § 363 zní:
„§ 363
Ustanoveními, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie, jsou § 16 odst. 2 a 3, § 30
odst. 2, § 37 odst. 1 až 4, § 39 odst. 2 až 6, § 40
odst. 3, § 41 odst. 1 v úvodní části ustanovení a písmena c), d), f) a g), § 47 spočívající ve slovech „nastoupí-li zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské
dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, do
práce, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich
původní práci a pracoviště“, § 51a, § 53 odst. 1 spočívající ve slovech „Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď“ a písm. d), § 54 písm. b) spočívající ve slovech „to neplatí v případě těhotné zaměstnankyně,
zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou,
zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat
mateřskou dovolenou“, § 54 písm. c) spočívající ve
slovech „nejde o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské
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dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou“, § 54 písm. d) spočívající
ve slovech „o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou, nebo o zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou“, § 62 až 64, § 78 odst. 1 písm. a)
až f), j), k) a m) spočívající ve slovech „průměrná
týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou
týdenní pracovní dobu“, ve slovech „za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích“ a ve větě „Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše
na 52 týdnů po sobě jdoucích.“, § 79 odst. 1, § 79a,
81, § 85 odst. 4 spočívající ve slovech „průměrná
týdenní pracovní doba naplněna ve vyrovnávacím
období určeném zaměstnavatelem, nejdéle však v období uvedeném v § 78 odst. 1 písm. m)“, § 86 odst. 3
a 4, § 88 odst. 1 a 2, § 90, 90a, § 92 odst. 1, 3 a 4, § 93
odst. 2 věta druhá a odst. 4, § 94, § 96 odst. 1
písm. a) body 1 a 2 a odst. 2, § 97 odst. 2 spočívající
ve slovech „v případech uvedených v § 203 odst. 2
písm. a)“, § 101, 102, 103, 104, § 105 odst. 1 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu“, odst. 3 písm. a), odst. 4
a 7, § 106 odst. 1 až 3 a odst. 4 písm. a), c), d), f) a g),
§ 108 odst. 2, 3, 6 a 7, § 110 odst. 1, § 113 odst. 4,
§ 136 odst. 2, § 191 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu ošetřování dítěte mladšího
než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech
podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po
dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo
z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak
pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto
nemůže o dítě pečovat“, § 191a, 195, 196, § 197
odst. 3 věta první spočívající ve slovech „Rodičovská
dovolená podle odstavce 1 přísluší ode dne převzetí
dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let“ a ve
slovech „rodičovská dovolená přísluší“ a věty druhá
a třetí, § 198 odst. 1 až 4, pokud jde o rodičovskou
dovolenou, § 199 odst. 1, § 203 odst. 2 písm. a),
§ 212 odst. 1 a 4, § 213 odst. 1 a 2, § 215 odst. 1
spočívající ve slovech „a pracoval-li za těchto podmínek po kratší týdenní pracovní dobu, přísluší mu
dodatková dovolená v délce odpovídající této kratší
týdenní pracovní době.“, § 215 odst. 2 a 7, § 217
odst. 4, pokud jde o rodičovskou dovolenou, § 218
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odst. 1, § 222 odst. 2, § 229 odst. 1 spočívající ve
slovech „odborná praxe se považuje za výkon práce,
za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat“, § 238
odst. 1 a 2, § 239, § 240 odst. 1, § 241 odst. 1 a 2,
§ 245 odst. 1, § 246 odst. 2 věta první, § 247, 265,
267 až 271e, 271g až 271j, § 273 odst. 2 spočívající ve
slovech „člena evropské rady zaměstnanců, člena vyjednávacího výboru“, § 276 odst. 1 věta první
a odst. 2 až 6 a 8, § 277 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel je povinen na svůj náklad vytvořit zástupcům zaměstnanců podmínky pro řádný výkon
jejich činnosti“, § 278 odst. 1 až 3 a odst. 4 věty
druhá a třetí, § 279 odst. 1 písm. a), b), e) až h)
a odst. 3, § 280 odst. 1 písm. a) až f), § 281 odst. 5,
§ 288 až 299, § 308 odst. 1 v úvodní části ustanovení
a písmeno b), § 309 odst. 4 a 5, § 309a, § 316 odst. 4
spočívající ve slovech „Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace zejména o“ a písm. a),
c), d), e), g) a h) a dále ve slovech „to neplatí, jestliže
je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce,
která má být vykonávána, a je-li tento požadavek
přiměřený“, § 319, 319a, § 338 odst. 2 až 4, § 339
odst. 1 v úvodní části ustanovení, § 339 odst. 2,
§ 339a, 340, 345a, § 346b odst. 4, § 349 odst. 1,
§ 350 odst. 2 a § 350b.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Výpověď daná podle § 51a zákona č. 262/
/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí zákonem č. 262/2006
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.
2. Právo na dovolenou, které vzniklo přede
dnem 1. ledna 2021, a čerpání této dovolené, i když
k němu dojde po 31. prosinci 2020, se řídí § 211 až
223 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném přede
dnem 1. ledna 2021.
3. Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti, na niž vzniklo právo podle
§ 271b odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
nebo podle § 371 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 205/2015 Sb., přísluší ve výši stanovené podle § 271b odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Právo na jednorázovou náhradu nemajetkové
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újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance podle § 271f zákona č. 262/2006 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
přísluší, vznikla-li tato újma nejdříve dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.
5. Ustanovení § 309a, § 319 odst. 1 písm. c), h)
a i) a § 319a zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se na
zaměstnance zaměstnavatele z jiného členského státu
Evropské unie vyslaného k výkonu práce řidiče v silniční dopravě v rámci nadnárodního poskytování
služeb na území České republiky vztahují ode dne
nabytí účinnosti zákona, kterým se zapracovává
v souladu s čl. 3 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června
2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání
pracovníků v rámci poskytování služeb, předpis
Evropské unie.
6. Pro účely posouzení doby vyslání podle
§ 319a odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. se vyslání zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního
poskytování služeb na území České republiky, které
započalo přede dnem 30. července 2020, považuje za
vyslání započaté dnem 30. července 2020.
7. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, jehož účinnost nastala přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí zákonem
č. 262/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. III
V § 5 zákona 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. 160/1995 Sb., zákona č. 118/
/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 424/
/2003 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/
/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 261/
/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/
/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 73/2011
Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb.,

Částka 108

zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., se doplňuje odstavec 6, který
včetně poznámky pod čarou č. 78 zní:
„(6) Do vyměřovacího základu zaměstnance,
kterému podle zákoníku práce nepřísluší náhrada
mzdy nebo platu za dovolenou v rozsahu, ve kterém
mu tato náhrada přísluší podle právních předpisů
členského státu Evropské unie, do něhož byl zaměstnanec vyslán78), se zahrnuje náhrada mzdy nebo
platu za dovolenou ve výši, v jaké by příslušela tato
náhrada za dovolenou podle zákoníku práce, i když
nebyla zaměstnavatelem zúčtována; je-li náhrada
mzdy nebo platu za dovolenou příslušející podle
právních předpisů členského státu vyšší než tato náhrada, která by příslušela podle zákoníku práce, zahrnuje se do vyměřovacího základu zaměstnance též
rozdíl mezi těmito náhradami, a to v tom kalendářním měsíci, v němž byla výše tohoto rozdílu zjištěna.
78

) § 222a zákoníku práce.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o pojistném na veřejné
zdravotní pojištění
Čl. IV
V § 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na
veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/
/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/
/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/
/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/
/1996 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 492/
/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/
/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/
/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 189/
/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/
/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 362/
/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/
/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 11/
/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013
Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb.
a zákona č. 145/2017 Sb., se doplňuje odstavec 13,
který včetně poznámky pod čarou č. 56 zní:
„(13) Do vyměřovacího základu zaměstnance,
kterému podle zákoníku práce nepřísluší náhrada
mzdy nebo platu za dovolenou v rozsahu, ve kterém
mu tato náhrada přísluší podle právních předpisů
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členského státu Evropské unie, do něhož byl zaměstnanec vyslán56), se zahrnuje náhrada mzdy nebo
platu za dovolenou ve výši, v jaké by příslušela tato
náhrada za dovolenou podle zákoníku práce, i když
nebyla zaměstnavatelem zúčtována; je-li náhrada
mzdy nebo platu za dovolenou příslušející podle
právních předpisů členského státu vyšší než tato náhrada, která by příslušela podle zákoníku práce, zahrnuje se do vyměřovacího základu zaměstnance též
rozdíl mezi těmito náhradami, a to v tom kalendářním měsíci, v němž byla výše tohoto rozdílu zjištěna.
56

) § 222a zákoníku práce.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. V
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kovi, kterému byla stanovena kratší týdenní doba
služby, náleží řádná dovolená, která odpovídá této
kratší týdenní době služby.
(2) Vojákovi, kterému nevznikl nárok na řádnou dovolenou podle odstavce 1, avšak konal v příslušném kalendářním roce službu nepřetržitě alespoň
po dobu 4 týdnů v rozsahu základní týdenní doby
služby nebo kratší týdenní doby služby, náleží poměrná část řádné dovolené. Poměrná část řádné dovolené činí za každou odslouženou základní týdenní
dobu služby v příslušném kalendářním roce jednu
dvaapadesátinu řádné dovolené, na kterou má voják
v příslušném kalendářním roce nárok.
(3) Dojde-li u vojáka v průběhu příslušného kalendářního roku ke změně délky týdenní doby
služby, náleží mu za tento rok řádná dovolená v poměru, který odpovídá délce jednotlivých období
s rozdílnou délkou týdenní doby služby.

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., zákona č. 47/2016 Sb.,
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 263/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb. a zákona č. 32/2019 Sb., se mění
takto:

(4) Pro účely řádné dovolené se za výkon
služby nepovažuje doba zameškaná neschopností
ke službě pro nemoc nebo úraz a rodičovskou dovolenou, s výjimkou rodičovské dovolené, po kterou
se vojákovi poskytuje peněžitá pomoc podle jiného
právního předpisu, a dalším služebním volnem pro
důležité osobní překážky ve službě přesahující v souhrnu dvacetinásobek stanovené základní týdenní
doby služby v kalendářním roce. To neplatí a za neodsloužené se tyto překážky ve službě považují v celém rozsahu, pokud mimo tyto překážky ve službě
voják během kalendářního roku neodsloužil alespoň
dvanáctinásobek stanovené základní týdenní doby
služby nebo dvanáctinásobek kratší týdenní doby
služby.

1. V § 28 odst. 1 větě třetí se za slova „zájem
služby se pro účely této hlavy“ vkládají slova
„a hlavy V“.

(5) Pro účely řádné dovolené se za výkon
služby v celém rozsahu považuje a do limitu podle
odstavce 4 se nezapočítává

2. § 32 až 35 včetně nadpisů znějí:
„§ 32
Řádná dovolená a její poměrná část
(1) Vojákovi, u kterého je předpoklad, že za
nepřetržitého trvání služebního poměru bude konat
v příslušném kalendářním roce službu po dobu
52 týdnů v rozsahu základní týdenní doby služby,
náleží řádná dovolená v délce stanovené základní týdenní doby služby vynásobené výměrou dovolené,
jejíž výměra činí 6 týdnů v kalendářním roce. Vojá-

a) doba čerpání mateřské dovolené,
b) doba, po kterou voják čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je vojákyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
c) doba dočasné neschopnosti k výkonu služby,
která vznikla v důsledku služebního úrazu nebo
nemoci z povolání,
d) doba dalšího služebního volna uděleného z důvodu poskytování dlouhodobé péče v případech
podle zákona o nemocenském pojištění.
(6) Byl-li vojákovi přerušen služební poměr
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z důvodu výkonu veřejné funkce, je povinen mu dovolenou nebo její část poskytnout ten, pro koho voják funkci vykonává. Tato osoba je povinna mu poskytnout též tu část řádné dovolené, kterou nevyčerpal před přerušením služebního poměru. Splnění
podmínek pro vznik nároku na řádnou dovolenou se
přitom posuzuje vcelku za dobu před i po přerušení
služebního poměru.
(7) Řádná dovolená se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru.
§ 33
Čerpání řádné dovolené
(1) Čerpání řádné dovolené je nadřízený povinen vojákovi určit tak, aby voják řádnou dovolenou
vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém mu nárok na
řádnou dovolenou vznikl, ledaže v tom nadřízenému
brání překážky ve službě na straně vojáka nebo důležitý zájem služby. Čerpání řádné dovolené může
být určeno vojákovi v několika částech, z nichž alespoň jedna musí činit nejméně 14 dnů vcelku. Den
nástupu řádné dovolené musí nadřízený vojákovi
určit nejméně 14 dnů předem; tato lhůta se může
zkrátit, jestliže s tím voják souhlasí. Nástup řádné
dovolené se může na žádost vojáka změnit.
(2) S přihlédnutím k oprávněným zájmům vojáka lze na základě jeho písemné žádosti část řádné
dovolené, na kterou mu vznikl nárok v příslušném
kalendářním roce a která přesahuje 4 týdny, převést
do následujícího kalendářního roku.
(3) Nadřízený nemůže určit čerpání řádné dovolené na dobu, kdy je voják uznán neschopným ke
službě pro nemoc nebo úraz, ani na dobu mateřské
nebo rodičovské dovolené. Na dobu trvání ostatních
důležitých osobních překážek ve službě může nadřízený určit vojákovi čerpání řádné dovolené jen na
jeho žádost.
(4) Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, může
nadřízený změnit vojákovi původní určený nástup
řádné dovolené nebo ho z řádné dovolené odvolat;
voják má nárok na náhradu nákladů, které mu tím
vznikly. Voják je v tomto případě povinen upozornit
nadřízeného na rozsah těchto nákladů.
(5) Požádá-li vojákyně o poskytnutí řádné dovolené tak, aby řádná dovolená navazovala bezprostředně na konec mateřské dovolené, a voják o poskytnutí řádné dovolené tak, aby navazovala bezpro-
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středně na skončení rodičovské dovolené do doby,
po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je služební orgán povinen jejich žádosti vyhovět.
(6) Nemůže-li být řádná dovolená vyčerpána
podle odstavce 1 nebo byla-li její část převedena podle odstavce 2, je nadřízený povinen určit ji vojákovi
tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, není-li v odstavci 8 stanoveno jinak.
(7) Není-li čerpání řádné dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního
roku po roce, ve kterém vojákovi nárok na řádnou
dovolenou vznikl, má právo určit čerpání řádné dovolené voják. Čerpání řádné dovolené je voják povinen písemně oznámit nadřízenému alespoň 14 dnů
předem, pokud se nedohodne s nadřízeným na jiné
době oznámení. Pokud voják neurčil čerpání řádné
dovolené do konce následujícího kalendářního roku
po roce, ve kterém mu nárok na řádnou dovolenou
vznikl, nárok na tuto dovolenou mu zaniká. To neplatí v případech uvedených v odstavci 8.
(8) Nemůže-li být řádná dovolená vyčerpána
ani do konce následujícího kalendářního roku proto,
že voják byl uznán dočasně služby neschopným
nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské
dovolené, je nadřízený povinen určit dobu čerpání
této dovolené po skončení těchto překážek ve
službě.
(9) Čerpání řádné dovolené může služební
orgán vojákovi výjimečně určit v rozsahu kratším,
než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné
poloviny, nejde-li o zbývající část nevyčerpané řádné
dovolené, která je kratší než polovina směny.
§ 34
Přerušení řádné dovolené
(1) Byl-li voják v době čerpání řádné dovolené
uznán dočasně služby neschopným nebo ošetřuje-li
nemocného člena rodiny, řádná dovolená se mu přerušuje; to neplatí, určil-li nadřízený čerpání řádné
dovolené na dobu ošetřování nemocného člena rodiny na žádost vojáka. Řádná dovolená se přerušuje
také nástupem mateřské a rodičovské dovolené.
(2) Připadne-li v době řádné dovolené vojáka
svátek na den, který je jinak jeho obvyklým dnem
služby, nezapočítává se mu do řádné dovolené; to
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neplatí v případě, kdy voják by byl jinak povinen
v den svátku konat službu a čerpání řádné dovolené
mu bylo určeno pouze na tento den. Určil-li nadřízený vojákovi náhradní volno za službu konanou
nad základní týdenní dobu služby nebo za službu ve
svátek anebo volno tak, že by připadlo do doby
řádné dovolené, je povinen určit mu náhradní volno
nebo volno na jiný den.
§ 35
Krácení řádné dovolené
(1) Nadřízený může řádnou dovolenou krátit
za neomluveně zameškanou dobu služby, a to o počet neomluveně zameškaných hodin; neomluvená
zameškání kratších částí služby lze sčítat.
(2) Řádná dovolená, na kterou vznikl nárok
v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze z důvodů, které vznikly v tomto roce.
(3) Při krácení řádné dovolené musí být vojákovi, jehož služební poměr trval po celý kalendářní
rok, poskytnuta řádná dovolená alespoň v délce
2 týdnů.“.
3. V § 68j odstavec 7 zní:
„(7) Vojákovi náleží při zániku služebního poměru služební plat za nevyčerpanou řádnou dovolenou, na kterou mu vznikl nárok v kalendářním roce
zániku služebního poměru, a za nevyčerpanou řádnou dovolenou převedenou podle § 33 odst. 2 a 8.
Služební plat za nevyčerpanou řádnou dovolenou
náleží ve výši průměrného služebního platu zjištěného podle § 68r pro den zániku služebního poměru.“.
Čl. VI
Přechodné ustanovení
Právo na dovolenou, které vzniklo přede dnem
1. ledna 2021, a čerpání této dovolené, i když k němu
dojde po 31. prosinci 2020, se řídí § 32 až 35 zákona
č. 221/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem
1. ledna 2021.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. VII
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
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znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005
Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005
Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005
Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006
Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006
Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007
Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007
Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona
č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 101/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2014 Sb.,
zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona
č. 314/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona
č. 88/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona
č. 190/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona
č. 93/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 205/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona
č. 222/2017 Sb., zákona č. 327/2017 Sb., zákona
č. 176/2019 Sb., zákona č. 210/2019 Sb., zákona
č. 277/2019 Sb., zákona č. 365/2019 Sb., zákona
č. 33/2020 Sb. a zákona č. 161/2020 Sb., se mění
takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se věty „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze
dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení
zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud
jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání
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a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky.“
zrušují.
2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne
28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES
o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.“.
3. V § 3 odst. 1 písm. c) úvodní části ustanovení
a v § 5a se slova „1 a 2“ nahrazují slovy „1 a 3“.
4. V § 14 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „ ; splněním této povinnosti nejsou dotčeny
povinnosti těchto osob podle § 87 odst. 2 až 4“.
5. V § 14 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
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bočce Úřadu práce České republiky písemné oznámení s uvedením důvodů a identifikace právnické
nebo fyzické osoby, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byl
zaměstnanec vyslán na území České republiky svým
zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státě
Evropské unie v rámci nadnárodního poskytování
služeb, a o tom, že doba poskytování služeb na
území České republiky přesáhne 12 měsíců. Pro
účely posouzení lhůty uvedené ve větě druhé se v případě nahrazení zaměstnance uvedeného ve větě první
jiným zaměstnancem vyslaným k výkonu práce
v rámci plnění stejného pracovního úkolu107) na stejném místě jednotlivé doby vyslání sčítají.“.
Poznámka pod čarou č. 107 zní:

„(5) Zaměstnanec, který byl dočasně přidělen 107
„ ) § 319a odst. 3 zákoníku práce.“.
svým zaměstnavatelem, jenž je oprávněn v souladu
s právními předpisy jiného členského státu Evropské Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
unie zprostředkovávat zaměstnání, k výkonu práce a 4.
u uživatele usazeného v tomto nebo jiném členském
9. V § 87 odst. 3 se za slovo „informace“ vklástátě Evropské unie, a který byl dále vyslán v rámci
dají
slova „podle odstavce 1 a odstavce 2 věty
nadnárodního poskytování služeb18) na území České
první“.
republiky, se považuje za vyslaného na území České
10. V § 87 se na konci textu odstavce 4 doplňují
republiky svým zaměstnavatelem, s nímž uzavřel
slova „a odstavci 2 větě první; tuto povinnost zapracovněprávní vztah.“.
městnavatel nemá, skončilo-li zaměstnání nebo výDosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6
kon práce na území České republiky těchto osob
a 7.
dnem původně zaměstnavatelem oznámeným“.
6. Poznámky pod čarou č. 17 a 18 znějí:
11. V § 95 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ , pokud tento zákon nestanoví jinak“.
17

„ ) Čl. 49 Smlouvy o fungování Evropské unie.
18

) Čl. 56 Smlouvy o fungování Evropské unie.“.

7. V § 87 odst. 1 se slova „a j) až s)“ nahrazují
slovy „ , j) a l) až s)“.
8. V § 87 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Nastoupí-li k výkonu práce na území České republiky zaměstnanec vyslaný v rámci nadnárodního poskytování služeb18) zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie, je jeho
zaměstnavatel povinen o této skutečnosti písemně
informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu
práce České republiky, a to nejpozději v den nástupu
tohoto zaměstnance k výkonu práce. Zaměstnavatel
uvedený ve větě první může do uplynutí 12 měsíců
od zahájení poskytování služby vyslaným zaměstnancem na území České republiky podat krajské po-

12. V § 98 písm. k) se za slova „v rámci“ vkládá
slovo „nadnárodního“.
13. V § 102 odst. 3 se text „§ 87 odst. 1“ nahrazuje slovy „§ 87 odst. 2 nebo § 95 odst. 1“ a slovo
„vést“ se nahrazuje slovy „mít v místě pracoviště“.
14. V § 102 odst. 4 se slova „na území České
republiky tohoto cizince“ nahrazují slovy „tohoto
cizince na území České republiky“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o inspekci práce
Čl. VIII
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve
znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006
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Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb.,
zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona
č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona
č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 81/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona
č. 88/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona
č. 205/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona
č. 225/2017 Sb., zákona č. 327/2017 Sb. a zákona
č. 176/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. i) a j) a v § 5 odst. 1
písm. l) se slova „ , správních deliktech“ zrušují.
2. V § 4 odst. 1 se písmeno k) včetně poznámky
pod čarou č. 9a zrušuje.
Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno k).
3. V § 4 odst. 2 písm. f) se slova „vyplývají
z § 308 a 309“ nahrazují slovy „vyplývají z § 307b
až 309“.
4. V § 4 odst. 2 písm. i) větě první se za slovo
„podmínkách“ vkládají slova „podle § 319 odst. 1
až 3 a § 319a zákoníku práce“.
5. V § 5 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až n) se označují jako písmena d) až m).
6. V § 5 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno l).
7. V § 7 odst. 1 písm. f) bodě 2 se slova „práce
přesčas vykonávané podle § 93a zákoníku práce,“
zrušují.
8. V nadpisu části čtvrté se slova „A SPRÁVNÍ
DELIKTY PRÁVNICKÝCH OSOB“ zrušují.
9. V části čtvrté se za nadpis části čtvrté vkládá
označení a nadpis hlavy I, které znějí:
„H L A V A I

12. V § 20a odst. 1 písm. c) a v § 33a odst. 1
písm. c) se za číslo „309“ vkládají slova „nebo 309a“.
13. V části čtvrté se za § 22 vkládá označení
a nadpis hlavy II, které znějí:
„H L A V A I I
PŘESTUPKY PRÁVNICKÝCH
A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB“.
14. Nadpis nad označením § 22a se zrušuje.
15. V § 22a odst. 1, § 23 odst. 1, § 24 odst. 1
úvodní části ustanovení, § 25 odst. 1 úvodní části
ustanovení, § 26 odst. 1 úvodní části ustanovení,
§ 27 odst. 1, § 28 odst. 1 úvodní části ustanovení,
§ 29 odst. 1, § 30 odst. 1 úvodní části ustanovení,
§ 31 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 32 odst. 1,
§ 33 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 34 odst. 1
se za slovo „Právnická“ vkládají slova „nebo podnikající fyzická“ a slova „správního deliktu“ se nahrazují slovem „přestupku“.
16. V § 22a odst. 2, § 23 odst. 2, § 24 odst. 2
úvodní části ustanovení, § 25 odst. 2 úvodní části
ustanovení, § 26 odst. 2 úvodní části ustanovení,
§ 27 odst. 2, § 28 odst. 2 úvodní části ustanovení,
§ 29 odst. 2, § 30 odst. 2 úvodní části ustanovení,
§ 31 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 32 odst. 2,
§ 33 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 34 odst. 2
se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.
17. V § 22a odst. 2, § 24a odst. 2 a v § 33a
odst. 2 se slova „se uloží pokuta“ nahrazují slovy
„lze uložit pokutu“.
18. V nadpisech § 23 a 24 a § 25 až 33 se slova
„Správní delikty právnických“ nahrazují slovy
„Přestupky právnických a podnikajících fyzických“.
19. V nadpisu § 34 se slova „Správní delikt“
nahrazují slovem „Přestupek“.
20. V části čtvrté se za § 34 vkládá označení
a nadpis hlavy III, které znějí:

PŘESTUPKY FYZICKÝCH OSOB“.
10. Nadpis nad označením § 9a se zrušuje.
11. V § 16 odst. 1 a v § 29 odst. 1 se za slova
„kalendářní rok“ vkládají slova „nebo její poměrné
části“ a slova „k dovolené za odpracované dny,“
a slova „nebo další dovolené“ se zrušují.

Strana 2407

„H L A V A I I I
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
O PŘESTUPCÍCH“.
21. Nadpis nad označením § 35 se zrušuje.
22. § 35 zní:
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„§ 35
Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni
projednává inspektorát; jestliže kontrolu vykonal
úřad, projednává přestupky podle tohoto zákona
v prvním stupni úřad.“.

Částka 108

o státní službě, se za text „§ 203 odst. 2“ vkládají
slova „a § 203a“.

ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST

23. § 36 se zrušuje.

Čl. X

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o státní službě
Čl. IX
V § 104 odst. 2 písm. b) zákona č. 234/2014 Sb.,

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 30. července 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 32,
33, 36 až 53, 55, 57 až 60, 69, 72, 74, 87 a 92, čl. II
bodů 2 a 4, čl. III až VI, čl. VIII bodu 11 a čl. IX,
která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.

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