Příloha k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony

Text příslušných částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a
doplnění
Změna zákona o Rejstříku trestů

§ 12
Výpis se dále vydává na žádost soudu nebo státního zastupitelství pro potřeby jiného
než trestního řízení a orgánu veřejné správy pro potřeby řízení o přestupku. Pro jiné účely lze
výpis vydat, stanoví-li tak zvláštní zákon.
§ 12
Výpis se dále vydává na žádost soudu nebo státního zastupitelství pro potřeby
jiného než trestního řízení a správnímu orgánu pro potřeby řízení o přestupku a pro
účely správního řízení, ve kterém je požadováno doložení bezúhonnosti či
důvěryhodnosti. Pro jiné účely lze výpis vydat, stanoví-li tak zvláštní zákon.
§ 16
K podávání žádostí o opis nebo výpis a k předávání údajů mezi soudy, státními
zastupitelstvími a Rejstříkem trestů slouží tiskopisy, jejichž vydávání zajišťuje Ministerstvo
spravedlnosti.
§ 16a
(1) Žádost o vydání výpisu a o nahlédnutí do opisu může osoba, jíž se údaje týkají,
zaslat v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu opatřené zaručeným
elektronickým podpisem5).
(2) Rejstřík trestů ověří, zda osoba uvedená v odstavci 1 zaplatila poplatek podle § 14
příkazem vydaným v elektronické podobě, a podle povahy žádosti
a) zašle výpis v listinné podobě a pokud o to taková osoba požádá, současně jí pro informaci
zašle výpis i v elektronické podobě, nebo
b) umožní takové osobě nahlédnout do opisu tak, že jí pro informaci zašle opis v elektronické
podobě.
(3) V elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu5) mohou být předávány
též trestní listy, zprávy soudu nebo státního zastupitelství, výpisy a opisy určené státním
orgánům a žádosti o ně.
(3) V elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem5) mohou
být předávány též trestní listy, zprávy soudu nebo státního zastupitelství, výpisy a opisy
určené státním orgánům a žádosti o ně.
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(4) Pro účely správního řízení se žádosti o opisy nebo výpisy a opisy či výpisy
předávají v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem5), a to
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opis nebo výpis vydá správce Rejstříku trestů
bez zbytečného odkladu.
§ 16b
Úschovna dokumentace
(1) Rejstřík trestů vede úschovnu dokumentace, v níž se ukládají údaje o zrušených
pravomocných rozhodnutích soudů, vedených podle § 2, a údaje vyřazené z evidence podle
§ 9.
(2) Údaje uvedené v odstavci 1 se poskytnou na písemnou žádost osobě, které se
týkají, soudu a Ministerstvu spravedlnosti. Jinému orgánu se tyto údaje poskytnou, pokud tak
stanoví zvláštní právní předpis.
(3) V úschovně dokumentace se provede záznam o datu a času poskytnutí údajů
uvedených v odstavci 1 a dále se uvede, na čí žádost se tak stalo.
(4) Údaje o osobách, uložené v úschovně dokumentace, se uchovávají 100 let od
narození osoby, které se týkají.
____________________
5)
Zákon č. 227/2000 Sb. , ve znění zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.
Nařízení vlády č. 304/2001 Sb.
5)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 4 odst. 3 nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém
podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 3 vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.
***
Změna zákona o spotřebních daních
§9
Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit
(1) Povinnost daň ve stanovené lhůtě přiznat a zaplatit vzniká okamžikem uvedení
vybraných výrobků do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky.
(2) Při dovozu vybraných výrobků vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit dnem
vzniku celního dluhu, pokud vybrané výrobky nebyly uvedeny do režimu podmíněného
osvobození od daně. Nepodléhají-li vybrané výrobky clu, má se pro účely tohoto zákona za
to, že celní dluh vznikl, jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vznik, které stanoví zvláštní
právní předpis.13) Při dovozu vybraných výrobků, které byly uvedeny do režimu podmíněného
osvobození od daně, vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit podle odstavce 1.
(3) Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká také
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a) u vybraných výrobků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně
okamžikem jejich ztráty nebo znehodnocení, pokud ke ztrátě nebo znehodnocení nedošlo
prokazatelně v důsledku nepředvídatelné a neodvratitelné události,
b) u vybraných výrobků osvobozených od daně okamžikem jejich použití pro jiné účely, než
na které se osvobození od daně vztahuje,
c) u vybraných výrobků, u nichž byla vrácena daň, okamžikem jejich použití pro jiné účely,
než na které se vrácení daně vztahuje,
d) dnem zúčtování ztráty nebo znehodnocení vybraných výrobků, nejpozději však do jednoho
měsíce po zjištění ztráty nebo znehodnocení, pokud ke ztrátě nebo znehodnocení nedošlo v
důsledku prokazatelně nepředvídatelné a neodvratitelné události; do ztrát a znehodnocení se
nezahrnují ztráty a znehodnocení ve výši technicky zdůvodněných skutečných výrobních ztrát
a ztrát při skladování,
e) dnem nabytí vybraných výrobků nebo dnem jejich prodeje plátci uvedenými v § 4 odst. 1
písm. f) nebo dnem zjištění vybraných výrobků u těchto plátců, a to tím dnem, který nastal
dříve,
f) okamžikem porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy vybraných
výrobků v tomto režimu (§ 28),
g) dnem přijetí vybraných výrobků, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném
členském státě a které jsou určeny pro účely podnikání na daňovém území České republiky
nebo k plnění úkolů veřejnoprávního subjektu na daňovém území České republiky nebo dnem
ukončení dopravy na daňovém území České republiky, pokud tyto výrobky byly přijaty
plátcem uvedeným v § 4 odst. 1 písm. e) v jiném členském státě a jsou dopravovány na
daňové území České republiky,
h) dnem zániku nebo odejmutí povolení pro provozování daňového skladu nebo zvláštního
povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně; to se nevztahuje
na vybrané výrobky, které se mohou užívat bez zvláštního povolení podle § 13 odst. 20 § 13
odst. 21 nebo na vybrané výrobky, pro které zvláštní povolení zaniklo podle § 13 odst. 21
písm. d) § 13 odst. 22 písm. d) a které jsou dnem zániku zvláštního povolení uvedeny do
režimu podmíněného osvobození od daně,
i) dnem přijetí vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském
státě, které byly zaslány fyzické osobě na daňové území České republiky (§ 33), nebo
j) dnem použití vybraných výrobků pro vlastní spotřebu.
(4) Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká také dnem přechodu nebo převodu
vlastnického práva k nezdaněným vybraným výrobkům, které se nacházejí mimo režim
podmíněného osvobození od daně a tvoří obchodní majetek,14) při nájmu podniku nebo jeho
části,15) při prodeji podniku16) nebo jeho vložení jako vklad do obchodní společnosti nebo
družstva. 17)
(5) Další skutečnosti zakládající povinnost daň přiznat a zaplatit jsou stanoveny pro
daň z minerálních olejů v § 46, pro daň z lihu v § 68, pro daň z piva v § 83, pro daň z vína
a meziproduktů v § 94 a pro tabákové výrobky v § 101a.
§ 13
Zvláštní povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně
(1) S výjimkou případů podle § 11 odst. 3, § 32, § 53 odst. 3 až 5, § 73 odst. 2, § 87
a 98 lze vybrané výrobky přijímat a užívat pouze na základě zvláštního povolení na přijímání
a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně (dále jen "zvláštní povolení"). O vydání
zvláštního povolení rozhoduje celní ředitelství na návrh podaný prostřednictvím celního
úřadu.
3

(2) V návrhu na vydání zvláštního povolení musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo12) navrhovatele, je-li
navrhovatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a
daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a datum narození navrhovatele, je-li navrhovatel
fyzickou osobou,
b) popis místa uskladnění vybraných výrobků osvobozených od daně a popis způsobu jejich
zabezpečení před neoprávněným použitím,
c) název, popřípadě obchodní označení vybraných výrobků,
d) účel použití a předpokládané množství roční spotřeby vybraných výrobků,
e) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo12) dodavatele, bylo-li
přiděleno, je-li dodavatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
místo pobytu a daňové identifikační číslo dodavatele, je-li dodavatel fyzickou osobou, a místo
vydání vybraných výrobků,
f) čestné prohlášení navrhovatele, že jsou splněny podmínky stanovené zvláštními právními
předpisy pro ochranu života a zdraví osob a životního prostředí,
g) zrušeno
h) očekávaný původ přijímaných vybraných výrobků, zda pocházejí z České republiky,
členských zemí nebo třetích zemí, a místo odeslání,
i) doklad o tom, zda a v jaké výši má navrhovatel v České republice nedoplatek evidovaný
celním nebo finančním úřadem nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, který nesmí být v den podání návrhu starší více než 30
kalendářních dní,
j) čestné prohlášení navrhovatele, zda mu byla udělena pokuta za závažné nebo opakované
porušení celních nebo daňových předpisů, je-li navrhovatel fyzickou osobou, nebo zda
navrhovateli, jeho statutárním orgánům nebo členům statutárních orgánů byla uložena pokuta
za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů, je-li navrhovatel
právnickou osobou,
k) výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z živnostenského rejstříku,18) který nesmí být v
den podání návrhu starší více než 30 kalendářních dní, nejedná-li se o uživatele, který se do
těchto rejstříků nezapisuje,
l) výpis z evidence Rejstříku trestů, 19) je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z
evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu nebo členů statutárních orgánů, je-li
navrhovatelem právnická osoba, které nesmějí být v den podání návrhu starší více než 30
kalendářních dní; pokud navrhovatel, statutární orgán navrhovatele nebo člen statutárního
orgánu navrhovatele pobýval v posledních třech letech nepřetržitě 6 měsíců v jiném státě,
předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, a není-li
tímto jiným státem takový doklad vydáván, předloží uvedené osoby místo dokladu čestné
prohlášení,
m l) evidenční číslo uživatele, pokud již bylo celním ředitelstvím navrhovateli přiděleno.
(3) Název vybraného výrobku podle odstavce 2 písm. c) musí být uveden dostatečně
přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti vybraného výrobku tak, aby bylo možné
jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena, kdyby nebyl
osvobozen.
(4) Celní ředitelství si vyžádá podle zvláštního právního předpisu 19a) výpis
z evidence Rejstříku trestů týkající se navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická osoba,
nebo výpisy z evidence Rejstříku trestů týkající se statutárního orgánu nebo členů
statutárních orgánů, je-li navrhovatelem právnická osoba. Žádost o vydání výpisu
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z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Pokud navrhovatel, statutární orgán navrhovatele nebo člen statutárního orgánu
navrhovatele není státním občanem České republiky, musí být výpis z evidence Rejstříku
trestů 19) nahrazen obdobným dokladem státu, jehož je navrhovatel nebo člen statutárního
orgánu navrhovatele občanem, jakož i států, ve kterých navrhovatel nebo člen statutárního
orgánu navrhovatele pobýval v posledních třech letech nepřetržitě 6 měsíců. Pokud některý z
dotčených států takový doklad nevydává, předloží uvedené osoby místo dokladu čestné
prohlášení.
(4) (5) Je-li navrhovatelem, jeho statutárním orgánem nebo členem jeho
statutárního orgánu fyzická osoba, která není státním občanem České republiky,
přikládá navrhovatel k návrhu podle odstavce 2 doklady odpovídající výpisům
z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba občanem, jakož i státem,
ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce. To
platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v posledních 3
letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v zahraničí. Zdržovala-li se
zahraniční fyzická osoba v době podle věty první v České republice, vyžádá si celní
ředitelství výpis z evidence Rejstříku trestů podle odstavce 4.
(5) (6) Celní ředitelství rozhodne o vydání zvláštního povolení pouze navrhovateli,
který není v likvidaci nebo v konkursním řízení podle zvláštního právního předpisu20). Má-li
navrhovatel nedoplatek na daních nebo clu nebo nedoplatek na pojistném a na penále na
veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, celní ředitelství vydá povolení pouze tehdy, je-li zajištěno
uhrazení tohoto nedoplatku.
(6) (7) Za závažné porušení celních nebo daňových předpisů se pro účely tohoto
zákona považuje takové jejich porušení, za které byla uložena pokuta nebo penále ve výši 250
000 Kč a vyšší; opakovaným porušením celních nebo daňových předpisů je jejich porušení,
k němuž došlo více než pětkrát během 2 let předcházejících dni podání návrhu.
(7) (8) Navrhovatel je povinen na výzvu celního úřadu nebo celního ředitelství uvést
a doložit další údaje potřebné pro správu daní.
(8) (9) Celní ředitelství prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností
o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje blíže vysvětlil, změnil,
doplnil a doložil, a zároveň určí lhůtu, v níž je navrhovatel povinen na výzvu odpovědět. Po
marném uplynutí stanovené lhůty celní ředitelství návrh odloží.
(9) (10) Celní ředitelství ve zvláštním povolení uvede skutečnosti podle odstavce
2 písm. a), b), c), d), e), g) a h).
(11) Celní ředitelství může ve zvláštním povolení stanovit další podmínky
zabezpečení vybraných výrobků nebo uložit opatření potřebná k zabránění jejich
neoprávněného použití.
(10) (12) Celní ředitelství rozhodne o návrhu na vydání zvláštního povolení do 60
kalendářních dní od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90
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kalendářních dní; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji
přiměřeně prodloužit nejblíže vyšší nadřízený orgán. Nemůže-li celní ředitelství rozhodnout
do 60 kalendářních dní, popřípadě do 90 kalendářních dní, je povinno o tom navrhovatele s
uvedením důvodu uvědomit.
(12) (13) Rozhodnutí o vydání zvláštního povolení vyhotoví celní ředitelství ve
čtyřech stejnopisech, z nichž jedno je určeno uživateli, druhé celnímu úřadu příslušnému pro
uživatele, třetí dodavateli vybraných výrobků a čtvrté celnímu úřadu příslušnému pro
dodavatele vybraných výrobků.
(13) (14) Celní ředitelství v souvislosti s vydáním prvního zvláštního povolení přidělí
uživateli evidenční číslo a vydá osvědčení o evidenci.
(14) (15) V rozhodnutí o zvláštním povolení stanoví celní ředitelství dobu jeho
platnosti, která počíná běžet dnem nabytí právní moci rozhodnutí. Zvláštní povolení platí
nejméně do konce kalendářního roku, v němž nabylo rozhodnutí o jeho udělení právní moci,
a nejdéle do konce třetího kalendářního roku od konce roku, v němž bylo rozhodnutí o jeho
udělení vydáno, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 73); to neplatí, jde-li o zvláštní povolení
týkající se lihu, v němž lze stanovit platnost pouze do konce kalendářního roku, v němž bylo
zvláštní povolení vydáno.
(15) (16) Rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání zvláštního povolení nevyhovuje,
musí být odůvodněno.
(16) (17) O vydání nového zvláštního povolení je uživatel povinen požádat nejpozději
tři kalendářní měsíce před ukončením doby platnosti předchozího zvláštního povolení, pokud
hodlá nepřerušeně přijímat vybrané výrobky osvobozené od daně.
(17) (18) Uživatel je povinen oznámit celnímu ředitelství každou změnu údajů podle
odstavce 2 písm. a) nebo b) do 15 kalendářních dní ode dne jejího vzniku a změnu údajů
podle odstavce 2 písm. c), d), e), g) nebo h) je uživatel povinen oznámit předem.
(18) (19) Dojde-li ke změně
a) sídla nebo místa pobytu uživatele,
b) předpokládaného množství roční spotřeby vybraných výrobků,
c) sídla nebo místa pobytu dodavatele vybraných výrobků, nebo
d) místa vydání vybraných výrobků,
celní ředitelství vydá rozhodnutí o změně původního zvláštního povolení.
(19) (20) Dojde-li ke změně ostatních skutečností a údajů uvedených ve zvláštním
povolení, celní ředitelství rozhodne o vydání nového zvláštního povolení a o odejmutí
zvláštního povolení předchozího. Zanikne-li původní zvláštní povolení uplynutím doby, na
kterou bylo vydáno, v případném rozhodnutí o vydání nového zvláštního povolení celní
ředitelství rozhodne o odejmutí původního zvláštního povolení.
(20) (21) Pokud zvláštní povolení zaniklo uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
a uživatel nepožádal o vydání nového zvláštního povolení podle odstavce 16 odstavce 17
a pokud tento uživatel ještě skladuje vybrané výrobky získané na základě tohoto zaniklého
zvláštního povolení, může je užívat i po zániku platnosti tohoto povolení až do vyčerpání
zásob za podmínky, že
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a) provede bezodkladně za přítomnosti zaměstnance, který pracuje v celním úřadu, nejpozději
do 5 kalendářních dní poté, co zvláštní povolení zaniklo, inventarizaci uvedených vybraných
výrobků a její výsledek oznámí nejpozději následující pracovní den celnímu úřadu
příslušnému místu, ve kterém jsou tyto vybrané výrobky osvobozené od daně na základě
zaniklého zvláštního povolení umístěny,
b) uvedené vybrané výrobky budou užívány pouze pro účely a za podmínek, které byly
uvedeny v zaniklém zvláštním povolení, na jehož základě byly uživatelem odebrány.
(21) (22) Zvláštní povolení zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
b) zánikem právnické osoby, je-li uživatel právnickou osobou,
c) úmrtím uživatele nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o prohlášení uživatele za
mrtvého,
d) dnem, kdy pro prostorově ohraničené místo [§ 3 písm. f)], ve kterém jsou umístěny
vybrané výrobky osvobozené od daně na základě zvláštního povolení, nabude právní moci
rozhodnutí o povolení k provozování daňového skladu podle § 20,
e) nabytím právní moci usnesení soudu o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro
nedostatek majetku nebo nabytím právní moci usnesení soudu, kterým se ruší konkurs na
majetek uživatele, nebo
f) dnem zániku živnostenského oprávnění21).
(22) (23) Celní ředitelství odejme zvláštní povolení, jestliže
a) vybraný výrobek byl použit na jiné účely, než které byly ve zvláštním povolení uvedeny,
a uživatel z tohoto vybraného výrobku nezaplatil daň,
b) uživatel neplní podmínky stanovené zvláštním povolením nebo nevede řádně účetnictví
nebo evidenci podle tohoto zákona (§ 40),
c) pominuly důvody nebo se změnily podmínky, na jejichž základě bylo zvláštní povolení
vydáno, a uživatel nepožádal o jeho změnu,
d) po dobu 12 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o vydání zvláštního povolení nebyl
uskutečněn nákup vybraných výrobků osvobozených od daně podle tohoto zvláštního
povolení, nebo
e) uživatel o to požádá.
(23) (24) Zanikne-li zvláštní povolení nebo je-li zvláštní povolení odejmuto, uživatel
provede za přítomnosti zaměstnance, který pracuje v celním úřadu bezodkladně, nejpozději
však do 5 kalendářních dní, inventarizaci zásob vybraných výrobků a nejpozději následující
pracovní den po provedení inventarizace předloží daňové přiznání a zaplatí daň, pokud se
nejedná o případ podle odstavce 20 odstavce 21. V případě podle odstavce 21 odstavce 22
písm. c) inventarizaci ve stejné lhůtě provede dědic nebo soudem stanovený správce; není-li
inventarizace ve stanovené lhůtě dědicem nebo stanoveným správcem provedena, provede
inventarizaci celní úřad. Inventarizace nemusí být provedena, zaniklo-li zvláštní povolení
uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, nebo bylo-li podle odstavce 19 odstavce 20
odejmuto, pokud bylo téže osobě z těchto důvodů vydáno zvláštní povolení nové.
(24) (25) Další podmínky týkající se zvláštního povolení upravuje § 53 pro minerální
oleje, § 73 pro líh, § 87 pro pivo a § 98 pro víno.
§ 20
Povolení k provozování daňového skladu
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(1) Daňový sklad lze provozovat pouze na základě povolení, které vydává celní
ředitelství na návrh podaný prostřednictvím celního úřadu.
(2) V návrhu na vydání povolení musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo12) plátce, je-li navrhovatel
právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové
identifikační číslo plátce, je-li navrhovatel fyzickou osobou,
b) seznam navrhovaných daňových skladů a seznam daňových skladů, k jejichž provozování
již bylo povolení vydáno,
c) technická dokumentace, popis daňového skladu s připojeným náčrtem včetně uvedení
druhu daňového skladu a jeho umístění, popis způsobu zabezpečení vybraných výrobků před
neoprávněným použitím, popis měřicích zařízení a prohlášení o způsobu zajištění jejich
ověřování nebo kalibrací, návrh dne založení daňového skladu,
d) technologický popis postupu výroby vybraných výrobků s uvedením zpracovávaných
surovin, popis výrobků, které mají být vyrobeny, vlastností rozhodných pro jejich zdanění,
vedlejších výrobků a případně odpadu a předpokládaný roční objem výroby, zpracování,
skladování a prodeje vybraných výrobků, jedná-li se o podnik na výrobu vybraných výrobků,
nebo popis a předpokládaný roční objem skladovaných vybraných výrobků, jejich zpracování
a prodeje, jedná-li se o sklad vybraných výrobků,
e) čestné prohlášení navrhovatele, že jsou splněny podmínky stanovené zvláštními právními
předpisy pro ochranu života a zdraví osob a životního prostředí,
f) zrušeno
g) předpokládaný původ přijímaných vybraných výrobků, zda pocházejí z České republiky,
členských zemí nebo třetích zemí,
h) zrušeno
i) předpokládané určení prodávaných vybraných výrobků, zda budou dopravovány v režimu
podmíněného osvobození od daně, uvedeny do volného daňového oběhu, nebo dodávány
osvobozené od daně a zda jsou určeny pro dodání na daňové území České republiky, do
členských zemí nebo do třetích zemí,
j) popis zvláštních operací v rámci zpracování vybraných výrobků, například aditivace,
barvení a značkování,
k) způsob zajištění daně,
l) doklad o tom, zda a v jaké výši má navrhovatel v České republice nedoplatek evidovaný
celním nebo finančním úřadem nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, který nesmí být v den podání návrhu starší více než 30
kalendářních dní,
m) čestné prohlášení navrhovatele, zda mu byla udělena pokuta za závažné nebo opakované
porušení celních nebo daňových předpisů, je-li navrhovatel fyzickou osobou, nebo zda
navrhovateli, jeho statutárním orgánům nebo členům statutárních orgánů byla uložena pokuta
za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů, je-li navrhovatel
právnickou osobou,
n) název, popřípadě obchodní označení vybraných výrobků vyráběných, zpracovávaných,
skladovaných, přijímaných, odesílaných nebo užívaných pro vlastní spotřebu a účel užití,
o) výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z živnostenského rejstříku,18) který nesmí být starší
více než 30 kalendářních dní,.
p) výpis z evidence Rejstříku trestů, 19) je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z
evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu nebo členů statutárních orgánů, je-li
navrhovatelem právnická osoba, které nesmějí být v den podání návrhu starší více než 30
kalendářních dní; pokud navrhovatel, statutární orgán navrhovatele nebo člen statutárního
orgánu navrhovatele pobýval v posledních třech letech nepřetržitě 6 měsíců v jiném státě,
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předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, a není-li
tímto jiným státem takový doklad vydáván, předloží uvedené osoby místo dokladu čestné
prohlášení.
(3) Název vybraného výrobku podle odstavce 2 písm. n) musí být uveden dostatečně
přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti vybraného výrobku tak, aby bylo možné
jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena.
(4) Celní ředitelství si vyžádá podle zvláštního právního předpisu 19a) výpis
z evidence Rejstříku trestů týkající se navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická osoba,
nebo výpisy z evidence Rejstříku trestů týkající se statutárního orgánu nebo členů
statutárních orgánů, je-li navrhovatelem právnická osoba. Žádost o vydání výpisu
z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Pokud navrhovatel, statutární orgán navrhovatele nebo člen statutárního orgánu
navrhovatele není státním občanem České republiky, musí být výpis z evidence Rejstříku
trestů 19) nahrazen obdobným dokladem státu, jehož je navrhovatel nebo člen statutárního
orgánu navrhovatele občanem, jakož i států, ve kterých navrhovatel nebo člen statutárního
orgánu navrhovatele pobýval v posledních třech letech nepřetržitě 6 měsíců. Pokud některý z
dotčených států takový doklad nevydává, předloží uvedené osoby místo dokladu čestné
prohlášení.
(5) Je-li navrhovatelem, jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního
orgánu fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, přikládá
navrhovatel k návrhu podle odstavce 2 doklady odpovídající výpisům z evidence
Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba občanem, jakož i státem, ve kterém
se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce. To platí
obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v posledních 3 letech
zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v zahraničí. Zdržovala-li se zahraniční
fyzická osoba v době podle věty první v České republice, vyžádá si celní ředitelství výpis
z evidence Rejstříku trestů podle odstavce 4.
(5) (6) Celní ředitelství rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, jestliže návrh na
vydání povolení obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 2 a navrhovatel není v likvidaci nebo
v konkursním řízení podle zvláštního právního předpisu. 20) Má-li navrhovatel nedoplatek na
daních nebo clu nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo
na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
celní ředitelství vydá povolení pouze tehdy, je-li zajištěno uhrazení tohoto nedoplatku.
(6) (7) Navrhovatel je povinen na výzvu celního úřadu nebo celního ředitelství uvést
a doložit další údaje potřebné pro správu daní.
(7) (8) Celní ředitelství prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností
o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje blíže vysvětlil, změnil,
doplnil a doložil, a zároveň určí lhůtu, v níž je navrhovatel povinen na výzvu odpovědět. Po
marném uplynutí stanovené lhůty celní ředitelství návrh odloží.
(8) (9) Celní ředitelství stanoví pro každý daňový sklad výši zajištění daně a vydá
povolení k provozování daňového skladu pouze tehdy, zajistí-li navrhovatel daň podle § 21.

9

(9) (10) Celní ředitelství vydává samostatné povolení pro každý daňový sklad a uvádí
v něm skutečnosti podle odstavce 2 písm. a), c), d), j) a n), s výjimkou technické dokumentace
a s výjimkou technologického popisu postupu výroby vybraných výrobků.
(10) (11) Celní ředitelství může v povolení stanovit další podmínky pro zabezpečení
vybraných výrobků nebo uložit opatření potřebná k zabránění jejich neoprávněného použití.
(11) (12) Celní ředitelství při vydání povolení přidělí každému daňovému skladu
evidenční číslo a vydá osvědčení o evidenci.
(12) (13) Celní ředitelství rozhodne o návrhu na vydání povolení do 60 kalendářních
dní od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní;
nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit
nejblíže vyšší nadřízený orgán. Nemůže-li celní ředitelství rozhodnout do 60 kalendářních
dní, popřípadě do 90 kalendářních dní, je povinno o tom navrhovatele s uvedením důvodu
uvědomit.
(13) (14) Rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání povolení k provozování daňového
skladu nevyhovuje, musí být odůvodněno.
(14) (15) Provozovatel daňového skladu je povinen oznámit prostřednictvím celního
úřadu místně příslušnému daňovému skladu celnímu ředitelství každou změnu skutečností a
údajů uvedených v povolení, a to do 15 kalendářních dní od jejího vzniku. Celní úřad místně
příslušný daňovému skladu změny prověří a o výsledku sepíše protokol, který s oznámením
provozovatele daňového skladu postoupí celnímu ředitelství.
(15) (16) Dojde-li ke změně sídla nebo místa pobytu provozovatele daňového skladu,
údajů o provozovaných daňových skladech podle odstavce 2 písm. b), měřicích zařízení,
množství vyráběných nebo skladovaných vybraných výrobků, celní ředitelství rozhodne
o změně původního povolení.
(16) (17) Dojde-li ke změně ostatních údajů uvedených v povolení, celní ředitelství
rozhodne o vydání nového povolení a o odejmutí povolení předchozího.
(17) (18) Povolení k provozování daňového skladu zaniká
a) zánikem právnické osoby, je-li plátce právnickou osobou,
b) úmrtím plátce nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o prohlášení provozovatele za
mrtvého,
c) nabytím právní moci usnesení soudu o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro
nedostatek majetku nebo nabytím právní moci usnesení soudu, kterým se ruší konkurs na
majetek plátce, nebo
d) dnem zániku živnostenského oprávnění21).
(18) (19) Celní ředitelství povolení k provozování daňového skladu odejme, jestliže
a) pominuly důvody, na jejichž základě bylo vydáno,
b) plátce po udělení povolení neplní povinnosti, které jsou podmínkou pro jeho vydání podle
odstavce 5 odstavce 6, nebo nevede řádně účetnictví nebo evidenci podle tohoto zákona (§ 37
a 38), nebo jinak porušuje povinnosti provozovatele daňového skladu a ani uložení pokuty
nevedlo k nápravě nebo nejsou splněny podmínky zabezpečení vybraných výrobků před
neoprávněným použitím uvedené v povolení,
10

c) plátce o odnětí povolení požádá,
d) plátce po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezdůvodně neprovozuje daňový
sklad, nebo
e) plátce ani na výzvu celního úřadu ve stanovené lhůtě nedoplní zajištění daně.
(19) (20) Pokud je plátci, který je provozovatelem dvou či více daňových skladů,
odejmuto povolení k provozování některého daňového skladu podle odstavce 18 odstavce 19
písm. b), odejmou se mu také povolení k provozování ostatních daňových skladů.
(20) (21) Bylo-li povolení k provozování daňového skladu odejmuto podle odstavce
18 odstavce 19 písm. b), d), e) nebo podle odstavce 19 odstavce 20, může být takovému
provozovateli daňového skladu vydáno nové povolení k provozování daňového skladu
nejdříve po dvou letech po nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí povolení k provozování
daňového skladu.
(21) (22) Zanikne-li povolení k provozování daňového skladu nebo je-li toto povolení
odejmuto,
a) plátce provede za přítomnosti zaměstnance, který pracuje v celním úřadu místně příslušném
daňovému skladu ve stejné lhůtě, nejpozději však do 5 kalendářních dní, inventarizaci zásob
vybraných výrobků a nejpozději následující pracovní den po provedení inventarizace předloží
daňové přiznání a zaplatí daň; v případě podle odstavce 17 odstavce 18 písm. b) inventarizaci
ve stejné lhůtě provede dědic nebo soudem stanovený správce; celní úřad může
v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k rozsahu zásob, prodloužit lhůtu
k provedení inventarizace zásob vybraných výrobků, nejdéle však na 10 kalendářních dní.
Není-li inventarizace ve stanovené lhůtě dědicem nebo stanoveným správcem provedena,
provede inventarizaci celní úřad. Inventarizace nemusí být provedena, bylo-li v souvislosti se
změnou údajů podle odstavce 16 odstavce 17 vydáno povolení nové,
b) celní úřad použije zajištění daně na úhradu pohledávek týkajících se daně a případný
zůstatek zajištění daně vrátí do 30 kalendářních dní od použití zajištění na úhradu pohledávek
týkajících se daně včetně jejího příslušenství,
c) celní úřad v případě, že zajištění daně je poskytnuto formou ručení, požádá ručitele o
úhradu pohledávek týkajících se daně včetně jejího příslušenství.
(22) (23) Další náležitosti návrhu na vydání povolení k provozování daňového skladu
jsou pro minerální oleje stanoveny v § 61 a pro tabákové výrobky v § 117.
______________________________
19a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 57 a 58 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 136/1994
Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona
č. 356/1999 Sb., zákona č. 119/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
21)

§ 22
Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků
(1) Oprávněný příjemce může vybrané výrobky opakovaně přijímat v režimu
podmíněného osvobození od daně jen na základě povolení vydaného celním ředitelstvím na
návrh podaný prostřednictvím celního úřadu.
(2) V návrhu na vydání povolení musí být uvedeny tyto náležitosti:
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a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo12) plátce, je-li navrhovatel
právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové
identifikační číslo plátce, je-li navrhovatel fyzickou osobou,
b) předpokládaný roční objem vybraných výrobků přijímaných v režimu podmíněného
osvobození od daně,
c) název, popřípadě obchodní označení vybraných výrobků přijímaných v režimu
podmíněného osvobození od daně,
d) čestné prohlášení navrhovatele, že neporušuje podmínky stanovené zvláštními právními
předpisy pro ochranu života a zdraví osob a životního prostředí,
e) doklad o tom, zda a v jaké výši má navrhovatel v České republice nedoplatek evidovaný
celním nebo finančním úřadem nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, který nesmí být v den podání návrhu starší více než 30
kalendářních dní,
f) čestné prohlášení navrhovatele, zda mu byla udělena pokuta za závažné nebo opakované
porušení celních nebo daňových předpisů, je-li navrhovatel fyzickou osobou, nebo zda
navrhovateli, jeho statutárním orgánům nebo členům statutárních orgánů byla uložena pokuta
za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů, je-li navrhovatel
právnickou osobou,
g) sdělení o způsobu zajištění daně,
h) výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z živnostenského rejstříku,18) který nesmí být starší
více než 30 kalendářních dní,.
i) výpis z evidence Rejstříku trestů, 19) je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z
evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu nebo členů statutárních orgánů, je-li
navrhovatelem právnická osoba, které nesmějí být v den podání návrhu starší více než 30
kalendářních dní; pokud navrhovatel, statutární orgán navrhovatele nebo člen statutárního
orgánu navrhovatele pobýval v posledních třech letech nepřetržitě 6 měsíců v jiném státě,
předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů. Pokud
některý z dotčených států takový doklad nevydává, předloží uvedené osoby místo dokladu
čestné prohlášení.
(3) Název vybraného výrobku podle odstavce 2 písm. c) musí být uveden dostatečně
přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti vybraného výrobku tak, aby bylo možné
jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena.
(4) Celní ředitelství si vyžádá podle zvláštního právního předpisu 19a) výpis
z evidence Rejstříku trestů týkající se navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická osoba,
nebo výpisy z evidence Rejstříku trestů týkající se statutárního orgánu nebo členů
statutárních orgánů, je-li navrhovatelem právnická osoba. Žádost o vydání výpisu
z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Pokud navrhovatel, statutární orgán navrhovatele nebo člen statutárního orgánu
navrhovatele není státním občanem České republiky, musí být výpis z evidence Rejstříku
trestů 19) nahrazen obdobným dokladem státu, jehož je navrhovatel nebo člen statutárního
orgánu navrhovatele občanem, jakož i států, ve kterých navrhovatel nebo člen statutárního
orgánu navrhovatele pobýval v posledních třech letech nepřetržitě 6 měsíců. Pokud některý z
dotčených států takový doklad nevydává, předloží uvedené osoby místo dokladu čestné
prohlášení.
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(5) Je-li navrhovatelem, jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního
orgánu fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, přikládá
navrhovatel k návrhu podle odstavce 2 doklady odpovídající výpisům z evidence
Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba občanem, jakož i státem, ve kterém
se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce. To platí
obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v posledních 3 letech
zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v zahraničí. Zdržovala-li se zahraniční
fyzická osoba v době podle věty první v České republice, vyžádá si celní ředitelství výpis
z evidence Rejstříku trestů podle odstavce 4.
(5) (6) Celní ředitelství rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, jestliže návrh na
vydání povolení obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 2 a navrhovatel není v likvidaci nebo
v konkursním řízení podle zvláštního právního předpisu.20) Má-li navrhovatel nedoplatek na
daních nebo clu nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo
na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
celní ředitelství vydá povolení pouze tehdy, je-li zajištěno uhrazení tohoto nedoplatku.
(6) (7) Navrhovatel je povinen na výzvu celního úřadu nebo celního ředitelství uvést
a doložit další údaje potřebné pro správu daní.
(7) (8) Celní ředitelství prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností
o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje blíže vysvětlil, změnil,
doplnil a doložil, a zároveň určí lhůtu, v níž je navrhovatel povinen na výzvu odpovědět. Po
marném uplynutí stanovené lhůty celní ředitelství návrh odloží.
(8) (9) Celní ředitelství stanoví výši zajištění daně a vydá povolení opakovaně přijímat
vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně, zajistí-li navrhovatel daň. Ve
věci zajištění daně platí ustanovení § 21 obdobně.
(9) (10) Celní ředitelství v povolení uvede skutečnosti podle odstavce 2 písm. a), b) a
c).
(10) (11) Celní ředitelství může v povolení stanovit další podmínky pro zabezpečení
vybraných výrobků nebo nařídit opatření potřebná k zabránění neoprávněného použití.
(11) (12) Celní ředitelství při vydání povolení přidělí každému oprávněnému příjemci
pro opakované přijímání vybraných výrobků evidenční číslo a vydá osvědčení o evidenci.
(12) (13) Celní ředitelství rozhodne o návrhu na vydání povolení do 60 kalendářních
dní od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní;
nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit
nejblíže vyšší nadřízený orgán. Nemůže-li celní ředitelství rozhodnout do 60 kalendářních
dní, popřípadě do 90 kalendářních dní, je povinno o tom navrhovatele s uvedením důvodu
uvědomit.
(13) (14) Rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání povolení vybrané výrobky
opakovaně přijímat v režimu podmíněného osvobození od daně nevyhovuje, musí být
odůvodněno.
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(14) (15) Oprávněný příjemce je povinen oznámit prostřednictvím celního úřadu
celnímu ředitelství každou změnu údajů uvedených v povolení do 15 kalendářních dní ode
dne jejího vzniku. Celní úřad změny prověří a o výsledku sepíše protokol, který s oznámením
oprávněného příjemce postoupí celnímu ředitelství.
(15) (16) Dojde-li ke změně sídla nebo místa pobytu oprávněného příjemce podle
odstavce 2 písm. a) a údajů podle odstavce 2 písm. b), celní ředitelství rozhodne o změně
původního povolení.
(16) (17) Dojde-li ke změně ostatních údajů uvedených v povolení, celní ředitelství
rozhodne o vydání nového povolení a o odejmutí povolení předchozího.
(17) (18) Povolení zaniká
a) zánikem právnické osoby, je-li oprávněný příjemce právnickou osobou,
b) úmrtím oprávněného příjemce nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o prohlášení
oprávněného příjemce za mrtvého,
c) nabytím právní moci usnesení soudu o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro
nedostatek majetku nebo nabytím právní moci usnesení soudu, kterým se ruší konkurs na
majetek oprávněného příjemce, nebo
d) dnem zániku živnostenského oprávnění21).
(18) (19) Celní ředitelství odejme povolení oprávněnému příjemci, jestliže
a) pominuly důvody, na jejichž základě bylo vydáno,
b) oprávněný příjemce po vydání povolení neplní povinnosti, které jsou podmínkou pro jeho
vydání podle odstavce 5 odstavce 6, nebo nevede řádně účetnictví nebo evidenci podle tohoto
zákona (§ 39), nebo jinak porušuje povinnosti oprávněného příjemce a ani uložení pokuty
nevedlo k nápravě,
c) oprávněný příjemce o odnětí povolení požádá, nebo
d) oprávněný příjemce po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezdůvodně
nepřijímá vybrané výrobky.
(19) (20) Pokud je oprávněnému příjemci, kterému bylo vydáno více povolení
oprávněného příjemce, odejmuto některé z těchto povolení podle odstavce 18 odstavce 19
písm. b), odejmou se mu také ostatní povolení oprávněného příjemce.
(20) (21) Bylo-li povolení oprávněnému příjemci odejmuto podle odstavce 18
odstavce 19 písm. b) nebo d), může být takovému oprávněnému příjemci vydáno nové
povolení oprávněného příjemce nejdříve po dvou letech po nabytí právní moci rozhodnutí
o uvedeném odejmutí povolení oprávněného příjemce. To se týká i odejmutí povolení
oprávněného příjemce podle odstavce 19 odstavce 20.
(21) (22) Zanikne-li povolení oprávněného příjemce nebo je-li toto povolení odejmuto,
a) celní úřad použije zajištění daně na úhradu pohledávek týkajících se daně a případný
zůstatek zajištění daně vrátí do 30 kalendářních dní od použití zajištění na úhradu pohledávek
týkajících se daně včetně jejího příslušenství,
b) celní úřad v případě, že zajištění daně je poskytnuto formou ručení, požádá ručitele
o úhradu pohledávek týkajících se daně včetně jejího příslušenství.
(22) (23) Další podmínky, které se týkají opakovaného přijímání tabákových výrobků
v režimu podmíněného osvobození od daně, jsou stanoveny v § 109.
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(23) (24) Další náležitosti návrhu na vydání povolení pro opakované přijímání
minerálních olejů jsou stanoveny v § 62.
______________________________
19a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 36
Prodej za ceny bez daně

(1) Vybrané výrobky lze prodávat na základě povolení celního úřadu za ceny bez daně
v tranzitním prostoru mezinárodních letišť a na palubách letadel fyzickým osobám při jejich
bezprostředním výstupu z daňového území Evropského společenství. Tranzitní prostor
vymezuje rozhodnutím celní úřad místně příslušný mezinárodnímu letišti.
(2) Vybrané výrobky lze dodávat do prostor podle odstavce 1 a na paluby letadel
pouze v režimu podmíněného osvobození od daně.
(3) Vybrané výrobky lze prodávat za ceny bez daně fyzickým osobám po ověření, že
jejich bezprostřední cílová stanice je ve třetí zemi. Držitel povolení je povinen zajistit, aby při
prodeji vybraných výrobků bylo na prodejním dokladu vyznačeno číslo letu, druh vybraných
výrobků a cena.
(4) Povolení vydává celní úřad místně příslušný mezinárodnímu letišti, a to i v případě
povolení k prodeji za ceny bez daně na palubách letadel.
(5) Návrh na povolení musí obsahovat tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo12) navrhovatele, je-li
navrhovatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a
daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození navrhovatele, je-li
navrhovatel fyzickou osobou,
b) označení prostor podle odstavce 1, popřípadě uvedení leteckých linek, na kterých hodlá
prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně,
c) název, popřípadě označení prodávaných vybraných výrobků,
d) souhlas provozovatele letiště s prodejem za ceny bez daně v prostorách podle odstavce 1,
popřípadě souhlas provozovatele letiště s prodejem za ceny bez daně na palubách letadel,
e) výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z živnostenského rejstříku,18) který nesmí být v den
podání návrhu starší více než 30 kalendářních dní,
f) doklad o tom, zda a v jaké výši má navrhovatel v České republice nedoplatek evidovaný
celním nebo finančním úřadem nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, který nesmí být v den podání návrhu starší více než 30
kalendářních dní,.
g) výpis z evidence Rejstříku trestů, 19) je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z
evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu, je-li
navrhovatelem právnická osoba, které nesmějí být v den podání návrhu starší více než 30
kalendářních dní.
(6) Celní ředitelství si vyžádá podle zvláštního právního předpisu 19a) výpis
z evidence Rejstříku trestů týkající se navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická osoba,
nebo výpisy z evidence Rejstříku trestů týkající se statutárního orgánu nebo členů
statutárních orgánů, je-li navrhovatelem právnická osoba. Žádost o vydání výpisu
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z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů
v elektronické podobě a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

se předávají

(6) (7) Celní úřad vydá povolení, pokud návrh na vydání povolení obsahuje náležitosti
uvedené v odstavci 5 a navrhovatel není v likvidaci nebo v konkursním řízení podle
zvláštního právního předpisu20).
(7) (8) Celní úřad rozhodne o návrhu na vydání povolení do 60 kalendářních dní od
zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní; nelzeli vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit nejblíže
vyšší nadřízený orgán. Nemůže-li celní úřad rozhodnout do 60 kalendářních dní, popřípadě do
90 kalendářních dní, je povinen o tom navrhovatele s uvedením důvodu uvědomit.
(8) (9) V povolení k prodeji za ceny bez daně celní úřad stanoví druhy vybraných
výrobků, které mohou být prodávány bez daně.
(9) (10) Celní úřad je oprávněn v povolení stanovit podmínky pro zabezpečení
vybraných výrobků v prostorách podle odstavce 1 a na palubách letadel a prostorů, ve kterých
jsou vybrané výrobky skladovány před jejich umístěním do prostor podle odstavce 1 a na
paluby letadel.
(10) (11) Celní úřad při vydání povolení přidělí každému držiteli povolení evidenční
číslo a vydá osvědčení o evidenci.
(11) (12) Držitel povolení je povinen nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne
vzniku změny oznámit celnímu úřadu každou změnu skutečností a údajů uvedených
v odstavci 5. V případě změny sídla, popřípadě místa pobytu, označení prostor, popřípadě
leteckých linek nebo druhů vybraných výrobků celní úřad rozhodne o změně povolení. V
případě změny ostatních skutečností a údajů, které jsou uvedeny v povolení, celní úřad vydá
nové povolení a odejme předchozí povolení. Doručené nebo sdělené nové rozhodnutí
o vydání povolení musí současně ve výrokové části obsahovat rozhodnutí o odejmutí
původního povolení.
(12) (13) Povolení zaniká
a) zánikem právnické osoby, je-li držitel právnickou osobou,
b) úmrtím držitele nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o prohlášení držitele za
mrtvého,
c) nabytím právní moci usnesení soudu o zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro
nedostatek majetku nebo nabytím právní moci usnesení soudu, kterým se ruší konkurz na
majetek držitele, nebo
d) dnem zániku živnostenského oprávnění21).
(13) (14) Celní úřad povolení odejme, jestliže
a) se změnily podmínky, na jejichž základě bylo povolení vydáno a držitel nepožádal o jeho
změnu,
b) držitel o to požádá, nebo
c) držitel nedodržuje podmínky týkající se prodeje vybraných výrobků za ceny bez daně
stanovené tímto zákonem nebo jiným právním předpisem13) nebo podmínky uvedené
v povolení.
____________________
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12)

§ 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.,
zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 255/1993 Sb.
13)
Zákon č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14)
§ 6 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb.
a zákona č. 370/2000 Sb.
15)
488 písm. g) zákona č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 367/2000
Sb. a zákona č. 370/2000 Sb.
16)
§ 476 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb.
a zákona č. 370/2000 Sb.
17)
§ 59 a 223 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 165/1998
Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona
č. 501/2001 Sb. a zákona č. 476/2002 Sb.
17a)
Nařízení komise (ES) č. 31/96 o osvědčení o osvobození od spotřební daně.
18)
§ 10 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
zákona č. 237/1995 Sb. , zákona č. 286/1995 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb.
19)
§ 11 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
19a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
20)
Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
21)
§ 57 a 58 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 136/1994
Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona
č. 356/1999 Sb., zákona č. 119/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
§ 109
Oprávněný příjemce tabákových výrobků
(1) Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků podle § 22
a oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků podle § 23 mohou přijímat
pouze tabákové výrobky označené tabákovou nálepkou.
(2) Úhrada hodnoty tabákových nálepek při jejich odběru nebo zajištění hodnoty
tabákových nálepek podle § 119 odst. 5 písm. a) nebo b) je považováno za zajištění daně
v případě, že oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků podle § 22
přijímá výhradně tabákové výrobky a je současně odběratelem tabákových nálepek podle §
118 odst. 3.
(3) Úhrada hodnoty tabákových nálepek při jejich odběru nebo zajištění hodnoty
tabákových nálepek podle § 119 odst. 5 písm. b) je považováno za zajištění daně v případě, že
oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků podle § 23 přijímá výhradně
tabákové výrobky a je současně odběratelem tabákových nálepek podle § 118 odst. 3.
(4) Přijímá-li oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků podle
§ 22 výhradně tabákové výrobky a není-li odběratelem tabákových nálepek podle § 118 odst.
3, postupuje se ve věci zajištění daně podle § 22 odst. 8 § 22 odst. 9.
(5) Přijímá-li oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků podle
§ 23 výhradně tabákové výrobky a není-li odběratelem tabákových nálepek podle § 118 odst.
3, postupuje se ve věci zajištění daně podle § 23 odst. 4.
(6) Návrh na vydání povolení pro opakované nebo jednorázové přijímání tabákových
výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně musí dále obsahovat soupis tabákových
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výrobků členěný podle druhů, obchodních názvů, druhu obalů, s uvedením počtu kusů,
popřípadě kilogramů v jednotkovém balení.¨
§ 134g
Povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů
(1) Provozovatel daňového skladu na daňovém území České republiky může
značkovat a barvit minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 pouze na základě povolení ke
značkování a barvení těchto olejů (dále jen "povolení k barvení"). O vydání povolení
k barvení rozhoduje celní ředitelství na návrh podaný uvedeným provozovatelem daňového
skladu prostřednictvím celního úřadu.
(2) Značkování a barvení minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 bez povolení
k barvení podle odstavce 1 se považuje za závažné porušení tohoto zákona.
(3) V návrhu na vydání povolení k barvení musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo12) navrhovatele, je-li
navrhovatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu
a daňové identifikační číslo12) navrhovatele, bylo-li přiděleno, je-li navrhovatel fyzickou
osobou,
b) místo daňového skladu, ve kterém budou minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1
značkovány a barveny,
c) název, popřípadě obchodní označení, minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1, které
budou značkovány a barveny,
d) předpokládané roční množství minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1, které budou
značkovány a barveny,
e) údaje o instalovaném zařízení a technická dokumentace zařízení na značkování a barvení
minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1,
f) evidenční číslo daňového skladu navrhovatele, které bylo přiděleno podle § 20 odst. 11 § 20
odst.12.
(4) Navrhovatel je povinen na výzvu celního úřadu nebo celního ředitelství uvést
a doložit další údaje potřebné pro kontrolu značkování a barvení minerálních olejů uvedených
v § 134b odst. 1.
§ 134h
(1) Celní ředitelství prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností o jejich
správnosti a úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje blíže vysvětlil, změnil, doplnil a doložil, a
zároveň stanoví lhůtu, ve které je navrhovatel povinen na výzvu odpovědět. Po marném
uplynutí stanovené lhůty celní ředitelství návrh odloží. O odložení návrhu celní ředitelství
navrhovatele vyrozumí.
(2) Celní ředitelství v povolení k barvení uvede skutečnosti podle § 134g odst. 3 písm.
a) až c) a e) až f).
(3) Celní ředitelství rozhodne o návrhu na vydání povolení k barvení do 60
kalendářních dní od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90
kalendářních dní; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji
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přiměřeně prodloužit nejblíže vyšší nadřízený orgán. Nemůže-li celní ředitelství rozhodnout
do 60 kalendářních dní, popřípadě do 90 kalendářních dní, je povinno o tom navrhovatele
s uvedením důvodu uvědomit.
(4) Rozhodnutí o vydání povolení k barvení vyhotoví celní ředitelství ve dvou
stejnopisech, z nichž jedno je určeno navrhovateli a druhé celnímu úřadu příslušnému pro
navrhovatele.
(5) V rozhodnutí o povolení k barvení stanoví celní ředitelství dobu jeho platnosti,
která počíná běžet dnem nabytí právní moci rozhodnutí. Celní ředitelství stanoví dobu
platnosti povolení k barvení tak, aby toto povolení platilo nejméně do konce kalendářního
roku, v němž nabylo rozhodnutí o jeho udělení právní moci, nejdéle však do konce třetího
kalendářního roku od konce roku, v němž bylo rozhodnutí o jeho udělení vydáno.
(6) Rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání povolení k barvení nevyhovuje, nebo se
mu nevyhovuje v plném rozsahu, musí být odůvodněno.
§ 134i
(1) O vydání nového povolení k barvení je jeho držitel povinen požádat nejpozději tři
kalendářní měsíce před ukončením doby platnosti předchozího povolení k barvení, pokud
hodlá nepřerušeně barvit a značkovat minerální oleje, kterých se předchozí povolení k barvení
týká.
(2) Držitel povolení k barvení je povinen oznámit celnímu ředitelství každou změnu
údajů uvedených v § 134g odst. 3 písm. a) do 15 kalendářních dní ode dne jejího vzniku.
Změnu údajů uvedených v § 134g odst. 3 písm. b), c) a e) je držitel povolení k barvení
povinen oznámit dříve, než k těmto změnám dojde.
(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v § 134g odst. 3 písm. a), celní ředitelství
vydá rozhodnutí o změně původního povolení k barvení. Dojde-li ke změně ostatních
skutečností a údajů uvedených v povolení k barvení, celní ředitelství rozhodne o vydání
nového povolení k barvení a o odejmutí povolení k barvení předchozího.

§ 134j
(1) Povolení k barvení zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
b) zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení k barvení právnickou osobou,
c) úmrtím držitele povolení k barvení nebo dnem nabytí právní moci rozsudku soudu
o prohlášení držitele povolení k barvení za mrtvého,
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele
povolení k barvení, nebo
e) dnem zániku nebo odejmutí povolení k provozování daňového skladu podle § 20 odst. 17
nebo 18 § 20 odst. 18 nebo 19.
(2) Celní ředitelství povolení k barvení odejme, jestliže
a) držitel povolení k barvení porušil povinnosti nebo zákazy stanovené v § 134e a 134f,
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b) se změnily skutečnosti, na jejichž základě bylo povolení k barvení vydáno, a držitel
povolení k barvení nepožádal o jeho změnu, nebo
c) držitel povolení k barvení o to požádá.
§ 134k
Kontrola značkování a barvení vybraných minerálních olejů
(1) Ke kontrole dodržování povinností a zákazů při značkování a barvení minerálních
olejů uvedených v § 134b jsou oprávněny tyto orgány:
a) celní úřady a celní ředitelství,
b) územní finanční orgány a
c) Česká obchodní inspekce.
(2) Zjistí-li některý z orgánů uvedených v odstavci 1, že byla porušena povinnost nebo
zákaz při značkování a barvení minerálních olejů uvedených v § 134b, sdělí takové zjištění
ostatním orgánům uvedeným v odstavci 1.
(3) Kontrola značkování a barvení minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1
a způsob nakládání s odebraným vzorkem minerálního oleje do doby jeho předání příslušné
akreditované osobě 65f) se řídí zákonem o státní kontrole.
(4) Analýzu odebraných vzorků minerálních olejů uvedených v § 134b za účelem
kontroly dodržování povinností a zákazů při značkování a barvení těchto olejů jsou oprávněny
provádět pouze akreditované osoby65f), a to na požádání orgánu uvedeného v odstavci 1.
____________________
12)

§ 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.,
zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 255/1993 Sb.
65f)
§ 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.

Povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů
§ 134r
(1) Právnická nebo fyzická osoba uvedená v § 134p odst. 1 na daňovém území České
republiky může značkovat minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 pouze na základě
povolení ke značkování těchto olejů (dále jen "povolení ke značkování"). O vydání povolení
ke značkování rozhoduje celní ředitelství na návrh podaný touto osobou prostřednictvím
celního úřadu.
(2) Značkování minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 bez povolení ke
značkování podle odstavce 1 se považuje za závažné porušení tohoto zákona.
(3) V návrhu na vydání povolení ke značkování musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo12) navrhovatele, je-li
navrhovatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a
daňové identifikační číslo12)navrhovatele, bylo-li přiděleno, je-li navrhovatel fyzickou osobou,
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b) místo, ve kterém budou minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 značkovány,
c) název, popřípadě obchodní označení, minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1, které
budou značkovány,
d) předpokládané roční množství minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1, které budou
značkovány,
e) údaje o instalovaném zařízení a technická dokumentace zařízení na značkování minerálních
olejů uvedených v § 134m odst. 1,
f) evidenční číslo daňového skladu navrhovatele, pokud bylo přiděleno podle § 20 odst. 11 §
20 odst. 12.
(4) Navrhovatel je povinen na výzvu celního úřadu nebo celního ředitelství uvést
a doložit další údaje potřebné pro kontrolu značkování minerálních olejů uvedených v § 134m
odst. 1.
§ 134s
(1) Celní ředitelství prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností o jejich
správnosti a úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje blíže vysvětlil, změnil, doplnil a doložil,
a zároveň stanoví lhůtu, ve které je navrhovatel povinen na výzvu odpovědět. Po marném
uplynutí stanovené lhůty celní ředitelství návrh odloží. O odložení návrhu celní ředitelství
navrhovatele vyrozumí.
(2) Celní ředitelství v povolení ke značkování uvede skutečnosti podle § 134r odst.
3 písm. a) až c) a e) až f).
(3) Celní ředitelství rozhodne o návrhu na vydání povolení ke značkování do 60
kalendářních dní od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90
kalendářních dní; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji
přiměřeně prodloužit nejblíže vyšší nadřízený orgán. Nemůže-li celní ředitelství rozhodnout
do 60 kalendářních dní, popřípadě do 90 kalendářních dní, je povinno o tom navrhovatele
s uvedením důvodu uvědomit.
(4) Rozhodnutí o vydání povolení ke značkování vyhotoví celní ředitelství ve dvou
stejnopisech, z nichž jedno je určeno navrhovateli a druhé celnímu úřadu příslušnému pro
navrhovatele.
(5) V rozhodnutí o povolení ke značkování stanoví celní ředitelství dobu jeho
platnosti, která počíná běžet dnem nabytí právní moci rozhodnutí. Celní ředitelství stanoví
dobu platnosti povolení ke značkování tak, aby toto povolení platilo nejméně do konce
kalendářního roku, v němž nabylo rozhodnutí o jeho udělení právní moci, nejdéle však do
konce třetího kalendářního roku od konce roku, v němž bylo rozhodnutí o jeho udělení
vydáno.
(6) Rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání povolení ke značkování nevyhovuje, nebo
se mu nevyhovuje v plném rozsahu, musí být odůvodněno.
§ 134t
(1) O vydání nového povolení ke značkování je jeho držitel povinen požádat
nejpozději tři kalendářní měsíce před ukončením doby platnosti předchozího povolení ke
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značkování, pokud hodlá nepřerušeně značkovat minerální oleje, kterých se předchozí
povolení ke značkování týká.
(2) Držitel povolení ke značkování je povinen oznámit celnímu ředitelství každou
změnu údajů uvedených v § 134r odst. 3 písm. a) do 15 kalendářních dní ode dne jejího
vzniku. Změnu údajů uvedených v § 134r odst. 3 písm. b), c) a e) je držitel povolení ke
značkování povinen oznámit dříve, než k těmto změnám dojde.
(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v § 134r odst. 3 písm. a), celní ředitelství vydá
rozhodnutí o změně původního povolení ke značkování. Dojde-li ke změně ostatních
skutečností a údajů uvedených v povolení ke značkování, celní ředitelství rozhodne o vydání
nového povolení ke značkování a o odejmutí povolení ke značkování předchozího.
§ 134u
(1) Povolení ke značkování zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
b) zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení ke značkování právnickou osobou,
c) úmrtím držitele povolení ke značkování nebo dnem nabytí právní moci rozsudku soudu o
prohlášení držitele povolení ke značkování za mrtvého, nebo
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele
povolení ke značkování.
(2) Celní ředitelství povolení ke značkování odejme, jestliže
a) držitel povolení ke značkování porušil povinnosti nebo zákazy stanovené v § 134p a 134q,
b) se změnily skutečnosti, na jejichž základě bylo povolení ke značkování vydáno, a držitel
povolení ke značkování nepožádal o jeho změnu, nebo
c) držitel povolení ke značkování o to požádá.
§ 134v
Kontrola značkování některých dalších minerálních olejů
(1) Ke kontrole dodržování povinností a zákazů při značkování minerálních olejů
uvedených v § 134m jsou oprávněny tyto orgány:
a) celní úřady a celní ředitelství,
b) územní finanční orgány a
c) Česká obchodní inspekce.
(2) Zjistí-li některý z orgánů uvedených v odstavci 1, že byla porušena povinnost nebo
zákaz při značkování minerálních olejů uvedených v § 134m, sdělí takové zjištění ostatním
orgánům uvedeným v odstavci 1.
(3) Kontrola značkování minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 a způsob
nakládání s odebraným vzorkem minerálního oleje do doby jeho předání příslušné
akreditované osobě65f)se řídí zákonem o státní kontrole.
(4) Analýzu odebraných vzorků minerálních olejů uvedených v § 134m za účelem
kontroly dodržování povinností a zákazů při značkování těchto olejů jsou oprávněny provádět
pouze akreditované osoby65f), a to na požádání orgánu uvedeného v odstavci 1.
____________________
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12)

§ 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.,
zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 255/1993 Sb.
65f)
§ 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.

***
Změna zákona o auditorech
§3
Podmínky pro zapsání auditora do seznamu auditorů
(1) Komora zapíše na žádost do seznamu auditorů toho, kdo
a) získal vysokoškolské vzdělání v rámci akreditovaného bakalářského nebo magisterského
studijního programu, 2)
b) je plně způsobilý k právním úkonům,
c) je bezúhonný,
d) pracoval po dobu alespoň 3 let jako asistent auditora,
e) není v pracovním poměru nebo v obdobném poměru, s výjimkou pracovního poměru
vysokoškolského učitele nebo pracovního poměru u auditora nebo u auditorské společnosti,
f) nevykonává činnost neslučitelnou s poskytováním auditorských služeb (§ 18),
g) složil auditorskou zkoušku,
h) nebyl vyškrtnut ze seznamu auditorů v souvislosti s uložením kárného opatření nebo
uplynula doba stanovená v § 22 odst. 2, a
i) uhradil poplatek ve výši stanovené Komorou nepřevyšující částku 5 000 Kč.
(2)Do seznamu auditorů Komora zapíše také
a) občana jiného státu než členského státu Evropské unie, pokud prokáže, že je oprávněn
poskytovat auditorské služby ve státě, s nímž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu,
která ji zavazuje zajistit auditorům tohoto státu přístup k poskytování auditorských služeb, a
b) usazeného auditora za podmínek stanovených v § 13c a 13d.
(3) Tomu, kdo splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 nebo 2, je Komora povinna
umožnit, nejdéle do 30 dnů ode dne splnění poslední podmínky, složení slibu do rukou
prezidenta nebo viceprezidenta Komory v tomto znění: "Slibuji na svou čest a svědomí, že při
poskytování auditorských služeb budu dodržovat právní řád, profesní předpisy a auditorské
směrnice vydané Komorou, ctít etiku auditorské profese a dodržovat povinnost mlčenlivosti."
Ve stejné lhůtě je Komora povinna provést zápis do seznamu auditorů a vydat o tom
osvědčení.
(4) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s poskytováním
auditorských služeb, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen. 3)
(5) Bezúhonnost se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3
měsíců. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců.
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(5) Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele podle odstavce 4 si Komora vyžádá
podle zvláštního právního předpisu3a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání
výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Doklady o splnění podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2 musí být předloženy
v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. 4) U cizojazyčných dokladů se předkládá též
jejich překlad do českého jazyka, v případě pochybností je Komora oprávněna požadovat
úředně ověřený překlad.
(7) Do seznamu auditorů Komora zaregistruje hostujícího auditora za podmínek
stanovených v § 13e a 13f.
____________________
2)

§ 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách).
3)

Například § 60 , 60a a 70 trestního zákona .

3a) Zákon

č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

4)

Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a
okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb.

§ 26
Seznam asistentů auditora
(1) Komora zapíše na písemnou žádost do seznamu asistentů auditora toho, kdo
doloží, že
a) je plně způsobilý k právním úkonům,
b) je bezúhonný,
c) získal vysokoškolské vzdělání uvedené v § 3 odst. 1 písm. a),
d) je v pracovním poměru u auditora nebo v auditorské společnosti, jeho pracovní úvazek činí
nejméně 35 hodin týdně a pod vedením a dohledem auditora vykonává práce spojené s
poskytováním auditorských služeb.
(1) Komora zapíše na písemnou žádost do seznamu asistentů auditora toho, kdo
a) je plně způsobilý k právním úkonům,
b) je bezúhonný,
c) získal vysokoškolské vzdělání uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) a předloží o tom doklady,
d) je v pracovním poměru u auditora nebo v auditorské společnosti, jeho pracovní
úvazek činí nejméně 35 hodin týdně a pod vedením a dohledem auditora vykonává
práce spojené s poskytováním auditorských služeb, a předloží o tom doklady.
(2) Při posuzování bezúhonnosti se postupuje podle § 3 odst. 4 a 5.
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(2) (3) Pro účely stanovené v § 3 odst. 1 písm. d) se doba výkonu práce podle
odstavce 1 písm. d) počítá ode dne zápisu do seznamu asistentů auditora; do této doby se
nezahrnuje doba výkonu vojenské základní, civilní nebo náhradní služby, doba mateřské
dovolené a další mateřské dovolené, pracovní volno bez náhrady mzdy poskytnuté
zaměstnavatelem9) a doba pracovní neschopnosti přesahující 1 měsíc.
(3) (4) Jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 1, provede Komora do 1 měsíce
od doručení písemné žádosti zápis do seznamu asistentů auditora, a to ke dni vzniku
pracovního poměru podle odstavce 1 písm. d).
(4) (5) Cílem práce asistenta auditora pod vedením a dohledem auditora je získat
dostatečné teoretické a praktické znalosti potřebné ke složení auditorské zkoušky a osvojit si
zkušenosti potřebné k poskytování auditorských služeb.
(5) (6) Asistent auditora má právo účasti na sněmu Komory bez hlasovacího
a volebního práva.
(6) (7) Při výkonu práce je asistent auditora povinen postupovat v souladu s tímto
zákonem, profesními předpisy a auditorskými směrnicemi.
(7) (8) Seznam asistentů auditora obsahuje tyto údaje o osobě asistenta auditora:
a) jméno, příjmení, rodné číslo, nebylo-li přiděleno, datum narození a adresu místa trvalého
pobytu asistenta auditora,
b) jméno, obchodní firmu, sídlo, adresu místa trvalého pobytu, místo podnikání
a identifikační číslo zaměstnavatele asistenta auditora,
c) datum zápisu do seznamu asistentů auditora, doba, která se nepovažuje za výkon práce
podle odstavce 2, datum vyškrtnutí ze seznamu asistentů auditora.
(8) (9) Do seznamu asistentů auditora se zapíše bez zbytečného odkladu také změna
nebo zánik zapisovaných skutečností, které je asistent auditora povinen bez zbytečného
odkladu oznámit a doložit Komoře.
____________________
9)

§ 127 zákoníku práce .
***
Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
§3
Základní ustanovení

(1) Daňové poradenství fyzické nebo právnické osobě (dále jen "klient") poskytuje
daňový poradce.
(2) Daňovým poradcem se rozumí fyzická osoba, zapsaná v seznamu daňových
poradců (dále jen "seznam") podle § 4 odst. 2 a 3 nebo fyzická osoba zaregistrovaná
v seznamu podle § 4 odst. 4; seznam vede komora.
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(3) Daňové poradenství se poskytuje na základě smlouvy uzavřené mezi daňovým
poradcem a klientem. Za poskytnutí daňového poradenství náleží daňovému poradci odměna,
jejíž výši si obě smluvní strany dohodnou. Dohoda, kterou je odměna za poskytnutí daňového
poradenství sjednána jako podíl na docíleném snížení daně, daňové úspoře nebo daňové
úlevě, popřípadě jako podíl na ukazatelích výsledku činnosti, nebo je sjednána formou
věcného plnění, je neplatná.
(4) Činí-li daňový poradce právní úkony jménem klienta, má postavení zástupce podle
zvláštních předpisů3).
(5) Daňový poradce může též vykonávat funkci insolvenčního správce, předběžného
insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce
a zvláštního insolvenčního správce podle zvláštního právního předpisu3a).
§4
Oprávnění k výkonu daňového poradenství
(1) Právo vykonávat daňové poradenství nabývá fyzická osoba dnem zápisu do
seznamu nebo registrace v seznamu. K tomuto dni se vydá daňovému poradci osvědčení
o zápisu do seznamu nebo osvědčení o registraci v seznamu (dále jen "osvědčení").
(2) Fyzickou osobu, pokud není zapsána podle odstavce 3 nebo zaregistrována podle
odstavce 4, je komora povinna zapsat do seznamu po složení kvalifikační zkoušky nejpozději
však do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž fyzická osoba zkoušku složila.
(3) Do seznamu komora zapíše také
a) občana jiného státu než členského státu Evropské unie, pokud prokáže, že je oprávněn
poskytovat daňové poradenství ve státě, s nímž Česká republika uzavřela mezinárodní
smlouvu, která ji zavazuje zajistit daňovým poradcům tohoto státu přístup k poskytování
daňového poradenství, a
b) usazeného daňového poradce za podmínek stanovených v § 8c a 8d.
(4) Do seznamu komora zaregistruje hostujícího daňového poradce za podmínek
stanovených v § 8e a 8f.
(5) Právo vykonávat daňové poradenství daňový poradce pozbývá
a) dnem, ke kterému je daňový poradce ze seznamu vyškrtnut, nebo
b) dnem, ke kterému je daňovému poradci výkon daňového poradenství pozastaven,
nejdříve však dnem, kdy bylo daňovému poradci doručeno rozhodnutí podle písmene
a) nebo b).
§5
Kvalifikační zkouška a rozdílová zkouška
(1) Kvalifikační zkoušku je oprávněna skládat fyzická osoba podle § 4 odst. 2, která
a) má plnou způsobilost k právním úkonům,
b) je bezúhonná,
c) nevykonává zaměstnání, funkci nebo činnost, vedle nichž zvláštní právní předpis
nepřipouští podnikání,
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d) nemá pracovněprávní, služební nebo jiný obdobný poměr ke státnímu orgánu nebo orgánu
územní samosprávy, do jehož působnosti patří kontrola a rozhodování ve věcech daní,
e) získala vysokoškolské vzdělání nejméně v rámci akreditovaného bakalářského studijního
programu,3b)
f) nebyla v posledních pěti letech před podáním žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky
vyškrtnuta ze seznamu daňových poradců disciplinárním opatřením podle § 12 odst. 1 písm.
d).
(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen
a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem daňového poradenství,
b) pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze daňového poradenství
a osobě, která se tohoto činu dopustila, je obava, že se dopustí stejného nebo obdobného činu
při výkonu daňového poradenství.
(3) Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele si Komora vyžádá podle zvláštního
právního předpisu3c) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z
evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické
podobě a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) (4) Řízení ve věci kvalifikační zkoušky nebo rozdílové zkoušky je zahájeno dnem,
v němž byla žádost o vykonání kvalifikační zkoušky nebo rozdílové zkoušky doručena
komoře. V žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky se uvede jméno a příjmení, rodné číslo,
nebylo-li přiděleno, datum narození, bydliště a vlastnoruční podpis žadatele. K žádosti
o vykonání kvalifikační zkoušky se připojí výpis z rejstříku trestů ne starší šesti měsíců
a doklady nebo jejich úředně ověřené opisy či kopie prokazující splnění podmínek uvedených
v odstavci 1 písm. e) a čestné prohlášení prokazující splnění podmínek uvedených v odstavci
1 písm. c) a d). Je-li žádost o vykonání kvalifikační zkoušky neúplná, vrátí ji komora
k doplnění. Vzniknou-li při posuzování žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky pochybnosti
o splnění podmínek uvedených v odstavci 1, vyzve komora žadatele, aby se v určené lhůtě
k těmto pochybnostem vyjádřil.
(4) (5) Komora po posouzení žádosti
a) žádost o vykonání kvalifikační zkoušky zamítne, pokud žadatel nesplňuje podmínky
uvedené v odstavci 1; písemné vyhotovení rozhodnutí o zamítnutí žádosti musí být
odůvodněno, musí obsahovat poučení o právu podat opravný prostředek a musí být žadateli
doručeno do vlastních rukou, nebo
b) uvědomí žadatele písemně nejméně 30 dnů předem o místu a čase konání zkoušky.
(5) (6) Kvalifikační zkouška nebo rozdílová zkouška se koná před zkušební komisí.
Zkušební komise je složena z poloviny ze zástupců státních finančních orgánů jmenovaných
ministerstvem financí České republiky (dále jen "ministerstvo") a z poloviny zejména
z daňových poradců a dalších odborníků z ekonomické, daňové či právní teorie a praxe
jmenovaných komorou. Předseda zkušební komise je vždy zástupce státních finančních
orgánů jmenovaných ministerstvem. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční
většina všech jejích členů.
(6) (7) Obsah kvalifikační zkoušky a rozdílové zkoušky, jakož i složení zkušební
komise, musí odpovídat účelu zkoušky, kterým je zjistit úroveň znalostí žadatele, potřebných
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k výkonu daňového poradenství, zejména úroveň znalostí z oboru finančního, správního,
občanského a obchodního práva, financí a ekonomiky a účetnictví. Rozdílová zkouška se
koná pouze z oblastí, jejichž znalost není prokázána doklady o splnění kvalifikačních
předpokladů (§ 8b). Pokud je doklady o splnění kvalifikačních předpokladů prokázána znalost
všech oblastí, považuje se rozdílová zkouška za složenou. Kvalifikační zkouška i rozdílová
zkouška se konají v jazyce českém.
(7) (8) O výsledku kvalifikační zkoušky nebo rozdílové zkoušky rozhoduje zkušební
komise hlasováním. Žadatel složí kvalifikační zkoušku nebo rozdílovou zkoušku, hlasuje-li
pro to nadpoloviční většina přítomných členů zkušební komise. Při rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy.
(8) (9) Za vykonání kvalifikační zkoušky se platí poplatek, který je příjmem komory.
Poplatek je splatný předem, nejpozději před začátkem kvalifikační zkoušky. Nezaplatí-li
žadatel poplatek ve lhůtě splatnosti, kvalifikační zkoušku nekoná; jakmile poplatek zaplatí,
komora jej uvědomí o novém termínu kvalifikační zkoušky.
(9)(10) Podrobnosti o obsahu a průběhu kvalifikační zkoušky nebo rozdílové zkoušky,
vyhlášení výsledku a jeho doručení upraví komora ve zkušebním řádu. Ve zkušebním řádu se
stanoví rovněž výše poplatku za vykonání kvalifikační zkoušky.
(10) (11) Rozhodnutí, kterým se zamítá žádost o vykonání kvalifikační zkoušky, je
komora povinna vydat nejpozději do tří měsíců počítaných od konce měsíce, v němž bylo
řízení ve věci kvalifikační zkoušky zahájeno. Kvalifikační zkoušku ukončí zkušební komise
nejpozději do osmi měsíců počítaných od konce měsíce, v němž bylo řízení ve věci
kvalifikační zkoušky zahájeno. Do uvedených lhůt se nezapočítává doba, po kterou je žádost
o vykonání kvalifikační zkoušky vrácena k doplnění a doba, po kterou žadatel od termínu
určeného komorou k vykonání kvalifikační zkoušky nezaplatil poplatek za její vykonání.
(11) (12) Pokud žadatel kvalifikační zkoušku nebo rozdílovou zkoušku nesloží, může
ji konat znovu, nejdříve však po šesti měsících počítaných od konce měsíce, v němž byla
zkouška ukončena. V tomto případě se v žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky uvede
pouze jméno a příjmení, rodné číslo a datum ukončení předchozí zkoušky; další údaje
upravené v odstavci 3 4 se v žádosti uvedou jen tehdy, došlo-li oproti předchozí žádosti
k jejich změně. V ostatním platí ustanovení předchozích odstavců o řízení ve věci kvalifikační
zkoušky a rozdílové zkoušky.
(12) (13) Náklady řízení ve věci kvalifikační zkoušky nebo rozdílové zkoušky, které
vznikly komoře, hradí komora, náklady vzniklé žadateli hradí žadatel.
___________________
3)

Např. § 10 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
3b)
§ 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách).
3a)

3c) Zákon

č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.
3e)
Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou
3d)
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a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí
a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb.
ČÁST PÁTÁ
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 15
(1) Rozhodnutí komory podle § 5 odst. 4 písm. a) § 5 odst. 5 písm. a), § 7 odst. 4, § 8
odst. 3, § 8d odst. 3 a § 8f odst. 3 přezkoumává soud podle zvláštních právních předpisů. 5)
(2) Zůstává-li komora nečinná v případech, kdy podle tohoto zákona je povinna
rozhodnout, má fyzická osoba dotčená její nečinností právo domáhat se ochrany návrhem
u soudu.
§ 16
Na rozhodování komory podle tohoto zákona se vztahuje správní řád, pokud tento
zákon nestanoví jinak.
§ 17
Všechny fyzické osoby, které poskytují daňové poradenství na základě registrace
podle zákona č. 105/1990 Sb. , o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů,
jsou povinny do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona složit kvalifikační zkoušku
a požádat o zápis do seznamu podle tohoto zákona, jinak jejich oprávnění k tomuto dni
zaniká.
§ 18
(1) Do ustanovení orgánů komory vykonává jejich působnost přípravný výbor
jmenovaný ministrem financí České republiky.
(2) Přípravný výbor svolá ustavující valnou hromadu do šesti měsíců ode dne
účinnosti tohoto zákona.
(3) Ministerstvo dohlíží na řádný výkon činnosti přípravného výboru. Rozhodnutí
nebo opatření přípravného výboru vydaná v rozporu s tímto zákonem může ministerstvo
zrušit nebo změnit nebo jejich výkon pozastavit.
____________________
5)
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

***
Změna zákona o pojišťovnictví
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§7
Povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti
(1) Provozovat pojišťovací nebo zajišťovací činnost je tuzemská pojišťovna oprávněna
pouze na základě povolení České národní banky a za podmínky umístění jejího statutárního
i skutečného sídla na území České republiky. Povolení vydané Českou národní bankou za
podmínek stanovených tímto zákonem je platné pro všechny členské státy a opravňuje
tuzemskou pojišťovnu k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti na území jiného
členského státu, a to buď prostřednictvím pobočky zřízené v členském státě nebo na základě
svobody dočasně poskytovat služby.
(2) Povolení České národní banky je tuzemská pojišťovna nebo pojišťovna z třetího
státu povinna si vyžádat před rozšířením nebo změnou pojišťovací nebo zajišťovací činnosti,
pokud tyto změny nepodléhají pouze oznamovací povinnosti.
(3) Povolení tuzemské pojišťovně nebo pojišťovně z třetího státu k provozování
pojišťovací nebo zajišťovací činnosti na území České republiky nebo k rozšíření nebo změně
této činnosti uděluje Česká národní banka na základě písemné žádosti, která obsahuje
náležitosti stanovené tímto zákonem. O této žádosti rozhodne Česká národní banka nejpozději
do 6 měsíců ode dne jejího doručení České národní bance.
(4) Povolení podle odstavce 1 nelze udělit, pokud
a) nejsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem,
b) členové statutárních nebo dozorčích orgánů pojišťovny nebo zajišťovny nebo zástupce
pobočky pojišťovny, nesplňují podmínky důvěryhodnosti nebo tyto osoby nebo osoby s účastí
na řízení pojišťovny nebo zajišťovny nedávají s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní
praxi jistotu obezřetného řízení pojišťovny, její pobočky nebo zajišťovny,
c) úzké propojení mezi pojišťovnou a dalšími fyzickými nebo právnickými osobami brání
účinnému výkonu dohledu v pojišťovnictví podle tohoto zákona,
d) účinnému výkonu dohledu v pojišťovnictví podle tohoto zákona brání právní předpisy
státu, který není členským státem, kterými se řídí jedna nebo více fyzických nebo právnických
osob, s nimiž má pojišťovna z třetího státu úzké propojení, nebo obtížná vynutitelnost
povinností daných těmito právními předpisy,
e) existuje důvodné podezření, že základní kapitál a další finanční zdroje pojišťovny nebo
zajišťovny pocházejí z trestné činnosti nebo pocházejí z neidentifikovatelných zdrojů; původ
základního kapitálu a dalších finančních zdrojů je žadatel povinen České národní bance
prokázat, nebo
f) udělení povolení by bylo v rozporu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká
republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv.
(5) Povolení k provozování pojišťovací činnosti se uděluje podle pojistných odvětví
životních pojištění nebo podle pojistných odvětví neživotních pojištění nebo podle skupin
neživotních pojištění uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu; jedná-li se o rozšíření
činnosti podle § 10 odst. 1, může být povolení uděleno i pro pojistné odvětví, které není
uvedeno v příloze č. 1 k tomuto zákonu, ale které lze provozovat v souladu s právním
předpisem státu, na území kterého má být tato činnost rozšířena. Česká národní banka může
požadovaný rozsah činnosti omezit, jestliže není dostatečně prokázána schopnost žadatele
provozovat bezpečně pojišťovací činnost v rozsahu uvedeném v žádosti.
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(6) Pojišťovně nelze udělit povolení k souběžnému provozování pojišťovací činnosti
podle pojistných odvětví životních pojištění a neživotních pojištění, s výjimkou pojišťovny,
která žádá o udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví
životních pojištění, které lze udělit povolení k souběžnému provozování pojišťovací činnosti
podle pojistných odvětví č. 1 a 2 neživotních pojištění.
(7) Česká národní banka neudělí povolení k zahájení pojišťovací činnosti, dokud
nebude informována o vlastnících pojišťovny nebo zajišťovny a o velikostech jejich podílů.
Česká národní banka povolení neudělí, pokud není zajištěno řádné a obezřetné řízení
pojišťovny nebo zajišťovny, anebo není, s ohledem na požadovaný rozsah a charakter činnosti
pojišťovny nebo zajišťovny, dána jistota její finanční stability.
(8) Pojišťovna, které bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle
jednoho nebo více pojistných odvětví neživotních pojištění, může uzavřít pojistnou smlouvu i
pro pojistné riziko spadající do odvětví, pro které jí nebylo uděleno povolení, za předpokladu,
že toto riziko
a) je spojeno s pojistným rizikem spadajícím do odvětví, pro které jí bylo uděleno povolení, a
b) týká se předmětu, který je pojištěn proti pojistnému riziku podle písmene a), a
c) je pojištěno pojistnou smlouvou, kterou je pojištěno pojistné riziko podle písmene a),
(dále jen "doplňkové pojištění").
(9) Doplňkovým pojištěním nemůže být pojistné riziko spadající do pojistného odvětví
neživotních pojištění č. 14, 15 nebo 17.
(10) Tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího státu a tuzemská zajišťovna jsou
povinny dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým jim bylo uděleno povolení
k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, vytvořit seznam aktiv podle § 21c a po
dobu své činnosti jej průběžně aktualizovat.
§8
Žádost o udělení povolení
(1) Žádost o udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti obsahuje
a) obchodní firmu,
b) sídlo,
c) stanovy, u akciové společnosti také zakladatelskou smlouvu nebo listinu,
d) obchodní plán,
e) výši základního kapitálu u akciové společnosti a zapisovaného základního kapitálu
u družstva (dále jen "základní kapitál") a jeho původ,
f) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, bydliště a doklad o splnění podmínek
důvěryhodnosti podle § 10a každé fyzické osoby jako zakladatele pojišťovny nebo doklad o
důvěryhodnosti podle § 10b právnické osoby jako zakladatele pojišťovny; výpis z evidence
Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu3) se nepřikládá,
g) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, bydliště a doklad o splnění podmínek
důvěryhodnosti podle § 10a každé fyzické osoby, která je členem představenstva, dozorčí
rady nebo kontrolní komise nebo která má jinak působit jako prokurista pojišťovny, nebo
osoby, která na základě dohody, účasti na pojišťovně nebo zajišťovně nebo na základě jiné
skutečnosti podstatným způsobem ovlivňuje její činnost, u všech fyzických osob také údaje
o dosaženém druhu vzdělání a praxi; výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního
právního předpisu 3) se nepřikládá,
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h) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození a místo trvalého pobytu fyzické
osoby, která bude vykonávat činnost odpovědného pojistného matematika podle § 23,
i) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu fyzických osob navrhovaných
do funkce škodních zástupců jmenovaných v členských státech, má-li být provozováno
pojištění podle pojistného odvětví č. 10 písmena a) uvedeného v části B přílohy č. 1 k tomuto
zákonu.
(2) Obchodní plán obsahuje
a) pojistné odvětví, popřípadě skupiny odvětví, pro které má být povolení uděleno,
b) metody výpočtu pojistného, u životních pojištění včetně statistických dat, na kterých je
založen tento výpočet,
c) metody výpočtu technických rezerv,
d) základní principy pasivního zajištění,
e) položky, z nichž se sestává minimální garanční fond podle § 22 odst. 2,
f) předpokládané náklady na vybudování provozního systému a obchodní sítě a způsob krytí
těchto nákladů; v případě provozování pojištění podle odvětví neživotních pojištění č. 18 také
finanční a technické zdroje určené na zabezpečení asistenčních služeb,
g) pro první 3 účetní roky
1. předpokládané výnosy a náklady v členění na náklady spojené se zavedením činnosti a na
běžné náklady, zejména režijní a odměny pojišťovacím zprostředkovatelům,
2. předpokládaná výše předepsaného pojistného, nákladů na pojistná plnění a výše tvorby
technických rezerv podle § 13,
3. předpokládaná rozvaha,
4. předpokládané finanční zdroje určené ke krytí závazků z provozované pojišťovací činnosti,
h) smlouvy, jejichž účelem je trvalý převod nebo rozdělení některých činností pojišťovny, a to
buď v celém rozsahu nebo z větší části na jinou společnost; jedná se zejména o smlouvy
o správě pojistného kmene pojišťovny, o likvidaci pojistných událostí, o vedení účetnictví
nebo o hospodaření s investičním majetkem pojišťovny (dále jen "smlouvy o vyčlenění
činnosti").
(3) zrušen
(4) Žádost pojišťovny z třetího státu o udělení povolení k provozování pojišťovací
činnosti na území České republiky prostřednictvím její pobočky obsahuje údaje podle
odstavce 1 písm. a) až c) a h). K této žádosti pojišťovna přiloží obchodní plán podle odstavce
2a
a) doklad o splnění podmínek důvěryhodnosti podle § 10b pojišťovny z třetího státu, uvede
adresu bydliště fyzické osoby, která je navrhována jako pověřený zástupce pobočky v České
republice, včetně údajů o dosaženém druhu vzdělání a praxi,
a) doklad o splnění podmínek důvěryhodnosti podle § 10a fyzické osoby, která je
navrhována jako pověřený zástupce pobočky v České republice, adresu bydliště této
fyzické osoby a doklad o dosaženém druhu vzdělání a praxi; výpis z evidence Rejstříku
trestů podle zvláštního právního předpisu 3) se nepřikládá,
b) souhlasné stanovisko příslušného orgánu dohledu v zemi sídla pojišťovny s rozšířením
činnosti pojišťovny z třetího státu na území České republiky,
c) potvrzení příslušného orgánu dohledu v zemi sídla pojišťovny o finanční stabilitě
a důvěryhodnosti podle § 10b pojišťovny z třetího státu včetně vývoje solventnosti podle § 22
za poslední 3 roky,
d) účetní závěrky za poslední 3 účetní roky ověřené auditorem,
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e) pojistně technické podklady, které pojišťovna z třetího státu hodlá použít při provozování
své pojišťovací činnosti, včetně údajů potřebných pro výpočet sazeb pojistného a technických
rezerv,
f) doklad o složení majetku ve výši nejméně jedné čtvrtiny minima garančního fondu podle §
22 odst. 2 na účet peněžního ústavu působícího v České republice vázaného ve prospěch
České národní banky,
g) popis hlavních principů zajištění,
h) odhad výše a charakter nákladů spojených se zahájením činnosti pobočky a finanční zdroje
určené na jejich úhradu a
i) předpokládanou rozvahu pro pobočku a plán, obsahující podrobné odhady příjmů a výdajů
s ohledem na přímou pojišťovací nebo zajišťovací činnost, a to pro první 3 účetní roky ode
dne zahájení činnosti pobočky.
Je-li doba existence pojišťovny z třetího státu kratší než 3 roky, předloží doklady
podle písmen c) a d) za dobu svého trvání.
(5) Žádost o udělení povolení k provozování zajišťovací činnosti obsahuje
a) obchodní firmu,
b) sídlo,
c) stanovy, zakladatelskou smlouvu nebo listinu,
d) výši základního kapitálu,
e) pojistné odvětví, popřípadě skupiny odvětví, pro které má být povolení uděleno,
f) obchodní plán,
g) doklad o splnění podmínek důvěryhodnosti podle § 10a každé fyzické osoby jako
zakladatele zajišťovny nebo doklad o důvěryhodnosti podle § 10b právnické osoby jako
zakladatele zajišťovny; výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního
předpisu3) se nepřikládá,
h) doklad o splnění podmínek důvěryhodnosti podle § 10a každé fyzické osoby, která je
členem představenstva, dozorčí rady nebo která má jinak působit jako prokurista zajišťovny,
včetně údajů o dosaženém druhu vzdělání a praxi; výpis z evidence Rejstříku trestů podle
zvláštního právního předpisu 3) se nepřikládá,
i) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození a místo trvalého pobytu fyzické
osoby, která bude vykonávat činnost odpovědného pojistného matematika podle § 23.
(6) Pro obsah obchodního plánu zajišťovny se použije ustanovení odstavce 2 písm. b)
až g) obdobně.
(7) Pro povolení k provozování zajišťovací činnosti pojišťovnou se použije ustanovení
odstavce 5 obdobně.
(8) zrušen
(9) Pojišťovna je povinna předložit České národní bance na její písemné vyžádání
pojistné podmínky ke kontrole jejich souladu s právními předpisy. Zjistí-li Česká národní
banka nesoulad pojistných podmínek s právním předpisem, nařídí odstranění těchto
nedostatků.
(10) Česká národní banka povolení udělí, jestliže jsou splněny podmínky stanovené
tímto zákonem.
(11) Slovo "pojišťovna" nebo "zajišťovna", jejich překlad nebo slova, v jejichž
základě se tato slova nebo jejich tvary vyskytují, je oprávněna užívat v obchodní firmě pouze
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právnická osoba, které bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací
činnosti podle tohoto zákona, s výjimkou pojišťovny nebo zajišťovny, jejíž činnost je
upravena zvláštním právním předpisem a s výjimkou pojišťovacího zprostředkovatele
a samostatného likvidátora pojistných událostí.
(12) Pojišťovna se sídlem na území České republiky je povinna ve své obchodní firmě
uvést slovo "pojišťovna". Zajišťovna se sídlem na území České republiky je povinna ve svém
obchodním jménu uvést slovo "zajišťovna".
______________________________
3) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 8a
Udělení povolení pojišťovně ve skupině
(1) Před udělením povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemské pojišťovně,
která je
a) osobou ovládanou pojišťovnou z jiného členského státu, nebo
b) osobou ovládanou jinou osobou, která je osobou ovládající pojišťovnu z jiného členského
státu,
si Česká národní banka vyžádá stanovisko příslušného orgánu dohledu dotčeného
členského státu.
(2) Před udělením povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemské pojišťovně,
která je
a) osobou ovládanou zahraniční bankou nebo zahraničním obchodníkem s cennými papíry,
kteří mají oprávnění k činnosti udělené v jiném členském státě, nebo
b) osobou ovládanou jinou osobou, která je osobou ovládající zahraniční banku nebo
zahraničního obchodníka s cennými papíry, kteří mají oprávnění k činnosti udělené v jiném
členském státě,
si Česká národní banka vyžádá stanovisko příslušného orgánu dohledu, který
vykonává dohled nad činností takové banky nebo obchodníka s cennými papíry.
(3) Příslušné orgány dohledu podle odstavců 1 a 2 se vzájemně informují zejména při
posuzování vhodnosti akcionářů, osob s účastí na řízení osob podléhajících dohledu
a průběžně si vyměňují informace důležité při udělování povolení k činnosti a při kontrole
jejich činnosti.
§ 11
Změny v účastech na vlastnických právech
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá přímo nebo zprostředkovaně nabýt
kvalifikovanou účast v tuzemské pojišťovně nebo zajišťovně nebo zvýšit tuto svoji účast tak,
že její podíl na hlasovacích právech dosáhne nebo překročí 20 %, 33 % nebo 50 %, anebo tak,
že se tato pojišťovna nebo zajišťovna stane jí ovládanou osobou, má vůči České národní
bance povinnost písemně požádat o předchozí souhlas s nabytím nebo zvýšením této účasti.
(2) Má-li být nabyvatelem účasti podle odstavce 1 jiná pojišťovna, banka nebo
obchodník s cennými papíry, kterému bylo uděleno povolení k činnosti v jiném členském
státě, nebo osoba ovládající takovou pojišťovnu, banku nebo obchodníka s cennými papíry
a má-li být výsledkem takového nabytí účasti to, že se nabyvatel stane osobou ovládající
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pojišťovnu, je Česká národní banka povinna před udělením souhlasu s takovým nabytím
účasti vyžádat si stanovisko příslušného orgánu dohledu podle § 8a.
(3) Žádost podle odstavce 1 obsahuje výši zamýšlené účasti a doklad o důvěryhodnosti
fyzické osoby podle § 10a nebo důvěryhodnosti právnické osoby podle § 10b, která hodlá
nabýt nebo zvýšit svoji účast v tuzemské pojišťovně nebo zajišťovně; výpis z evidence
Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu 3) se nepřikládá. Česká národní banka
o této žádosti rozhodne ve lhůtě 60 dnů ode dne jejího obdržení, popřípadě určí lhůtu pro
realizaci navrhovaných změn, která nesmí být kratší než 30 dnů. Podání opravného prostředku
proti rozhodnutí České národní banky nemá odkladný účinek. Osoba, která nabyla účast nebo
zvýšila svoji účast podle odstavce 1 bez souhlasu České národní banky, nemůže vykonávat
hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí, a to do doby prokázání její důvěryhodnosti.
Pokud se Česká národní banka k žádosti nevyjádří ve lhůtě 60 dnů od jejího obdržení,
považuje se za schválenou uplynutím posledního dne této lhůty.
(4) Česká národní banka žádost podle odstavce 1 zamítne, jestliže nebyla prokázána
důvěryhodnost žadatele nebo jestliže existují důvody zpochybňující schopnost zajistit řádné
a obezřetné hospodaření pojišťovny nebo zajišťovny.
(5) Dojde-li k nabytí účasti podle odstavce 1 jinak než na základě smlouvy
a neprokáže-li České národní bance fyzická osoba, která účast nabyla, svoji důvěryhodnost
podle § 10a nebo právnická osoba, která účast nabyla, svoji důvěryhodnost podle § 10b,
nemůže nabyvatel okamžikem nabytí této účasti vykonávat hlasovací práva spojená s takto
nabytou účastí po dobu, po kterou tyto důvody trvají. Při posouzení způsobilosti valné
hromady nebo členské schůze činit rozhodnutí a při hlasování na nich se nepřihlíží k hlasům
těchto osob.
(6) Česká národní banka může navrhnout, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné
hromady nebo členské schůze pojišťovny nebo zajišťovny, jestliže bylo přijato v rozporu
s odstavcem 5.
(7) Fyzická nebo právnická osoba, která navrhuje snížení své účasti v pojišťovně nebo
zajišťovně tak, že její podíl na hlasovacích právech klesne pod 20 %, 33 % nebo 50 %, je
povinna tuto skutečnost písemně oznámit České národní bance, a to nejpozději 30 dnů před
dnem, ke kterému má být tato účast snížena. Tuzemská pojišťovna nebo zajišťovna je povinna
Českou národní banku o těchto skutečnostech informovat, jakmile se o nich dozví.
______________________________
3) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 23
Odpovědný pojistný matematik
(1) Pojišťovna je povinna, nestanoví-li tento zákon jinak, dát odpovědným pojistným
matematikem potvrdit správnost
a) rozdělení výnosů z finančního umístění v životním pojištění mezi pojištěným
a pojišťovnou,
b) výpočtu sazeb pojistného,
c) výše technických rezerv,
d) výpočtu požadované míry solventnosti,
e) pojistně matematické metody používané při provozované pojišťovací činnosti.
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(2) Zajišťovna je povinna, nestanoví-li tento zákon jinak, nechat odpovědným
pojistným matematikem potvrdit správnost
a) výše technických rezerv,
b) výpočtu požadované míry solventnosti,
c) pojistně matematické metody používané při provozované zajišťovací činnosti.
(3) Odpovědný pojistný matematik svým podpisem na výkazu, který předkládá
pojišťovna nebo zajišťovna České národní bance v souvislosti s tvorbou technických rezerv
a skladbou finančního umístění podle § 13 odst. 7, se solventností podle § 22 odst. 6 nebo na
základě písemného požadavku České národní banky, potvrzuje správnost předkládaných
údajů.
(4) Odpovědným pojistným matematikem podle tohoto zákona je fyzická osoba, která
je zapsána v seznamu odpovědných pojistných matematiků vedeném Českou národní bankou.
(5) Česká národní banka rozhodne o zápisu do seznamu odpovědných pojistných
matematiků do 2 měsíců od doručení písemné žádosti fyzickou osobou, která doloží svoji
bezúhonnost podle § 10a, výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního
předpisu 3) se nepřikládá, a
a) doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání v oboru matematiky a nejméně tříleté praxi
v oboru pojistné matematiky, a
b) osvědčení o dosaženém vzdělání a způsobilosti k výkonu funkce odpovědného pojistného
matematika vydané organizací pojistných matematiků akreditovanou u Mezinárodní aktuárské
asociace 10) .
Zahraniční fyzická osoba, s výjimkou fyzické osoby, která je občanem členského
státu, doloží též povolení k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České
republiky na dlouhodobé vízum.
(6) V případě pochybností o rozsahu osvědčení vydaného zahraniční společností
pojistných matematiků rozhodne Česká národní banka o zápisu do seznamu odpovědných
pojistných matematiků po konzultaci s organizací pojistných matematiků se sídlem v České
republice akreditovanou u Mezinárodní aktuárské asociace.
(7) Pojišťovna, které Česká národní banka udělila povolení k provozování pojišťovací
činnosti, nebo zajišťovna, jsou povinny zabezpečit odpovědnému pojistnému matematikovi
trvalý přístup k informacím o její činnosti, které si v souvislosti s plněním povinností podle
tohoto zákona vyžádá. Provozuje-li pojišťovna pojišťovací činnost současně pro neživotní
i životní pojištění, může mít pro každou z těchto činností jiného odpovědného pojistného
matematika. Náležitosti související s činností odpovědného pojistného matematika upraví
pojišťovna vnitřním předpisem.
(8) Odpovědný pojistný matematik je v případě zjištění nedostatků v hospodaření
pojišťovny nebo zajišťovny, které souvisí s výkonem jeho činnosti podle tohoto zákona,
povinen navrhovat statutárnímu orgánu pojišťovny nebo zajišťovny opatření ke zlepšení
situace. Pokud navrhovaná opatření nejsou realizována a další vývoj hospodaření pojišťovny
nebo zajišťovny ohrožuje splnitelnost jejích závazků, je odpovědný pojistný matematik
povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Českou národní banku.
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(9) Česká národní banka vyškrtne odpovědného pojistného matematika ze seznamu
odpovědných pojistných matematiků, jestliže tato osoba zemře nebo již nesplňuje podmínky
stanovené pro jeho činnost tímto zákonem nebo závažně nebo opakovaně poruší povinnosti
stanovené mu tímto zákonem. Osoba, která byla vyškrtnuta ze seznamu odpovědných
pojistných matematiků z důvodu porušení povinností stanovených tímto zákonem, může být
znovu zapsána do tohoto seznamu po uplynutí lhůty 10 let od data, ke kterému Česká národní
banka tuto osobu ze seznamu vyškrtla. Svoje rozhodnutí o vyškrtnutí ze seznamu oznámí
Česká národní banka písemně do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí pojišťovně
nebo zajišťovně, pro kterou tato osoba vykonávala činnost odpovědného pojistného
matematika.
(10) Česká národní banka zveřejňuje seznam odpovědných pojistných matematiků
a jeho změny ve formě úředního sdělení České národní banky ve Věstníku.
______________________________
3) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
8a)
§ 66r zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 377/2005 Sb.
§ 11d odst. 10 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve
znění zákona č. 377/2005 Sb.
9)
Zákon č. 377/2005 Sb. , o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními
družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve
finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních
konglomerátech).
10)
International Actuarial Association se sídlem v Kanadě.
11)
Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
12)
Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona
č. 209/2002 Sb.
HLAVA V
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 38
Správní řízení
(1) V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle správního řádu,
pokud jednotlivá ustanovení tohoto zákona nestanoví jinak. Má-li Česká národní banka
rozhodnout ve věci, pro jejíž složitost nelze rozhodnout ve lhůtě stanovené tímto zákonem,
rozhodne ve lhůtě prodloužené o 30 dnů, ve zvlášť složitých případech může Česká národní
banka lhůtu prodloužit až o 60 dnů. Prodloužení lhůty a jeho důvody oznámí Česká národní
banka účastníkům řízení nejpozději před uplynutím tímto zákonem nebo zvláštním právním
předpisem stanovené lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci.
(2) Součástí dokladů a dalších písemností předkládaných České národní bance v cizím
jazyce musí být jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
(3) Bezúhonnost se dokládá výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce;
zahraniční fyzická osoba dokládá svoji bezúhonnost i odpovídajícími doklady vydanými
státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i státy, ve kterých se v posledních 3 letech
zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců.
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(4) Jestliže stát, jehož je zahraniční fyzická osoba občanem, nebo stát, ve kterém se
v posledních 3 letech osoba zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců, nevydává
doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů, považuje se za rovnocenný doklad o bezúhonnosti
této fyzické osoby doklad vydaný příslušným soudem nebo správním úřadem státu, jehož je
fyzická osoba občanem, nebo státu, ve kterém se v posledních 3 letech osoba zdržovala
nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců.
(4) Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá svoji
bezúhonnost odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je občanem, jakož
i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než
3 měsíce. To platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se
v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v zahraničí.
(5) Nevydává-li stát doklad podle odstavce 4, považuje se za rovnocenný doklad
místopřísežné prohlášení nebo čestné prohlášení, ne starší 3 měsíců, učiněné fyzickou osobou
před příslušným soudem nebo správním úřadem anebo před notářem státu, jehož je fyzická
osoba občanem, nebo státu, ve kterém se v posledních 3 letech osoba zdržovala nepřetržitě po
dobu více než 3 měsíců. Pravost místopřísežného nebo čestného prohlášení musí být
potvrzena soudem, správním úřadem nebo notářem.
(6) Při prokazování splnění ostatních podmínek důvěryhodnosti fyzických osob podle
§ 10a a důvěryhodnosti právnických osob podle § 10b platí ustanovení odstavců 4 a 5
obdobně.
§ 38a
Velká pojistná rizika v neživotním pojištění
(1) Velkými pojistnými riziky se rozumí
a) pojistná rizika spadající do pojistných odvětví neživotních pojištění č. 4, 5, 6, 7, 11 a 12;
b) pojistná rizika spadající do pojistných odvětví č. 14 a 15, jestliže se tato pojistná rizika
týkají profesionální činnosti pojistníka v oblasti průmyslové nebo obchodní činnosti nebo
svobodného povolání;
c) pojistná rizika spadající do pojistných odvětví č. 3, 8, 9, 10, 13 a 16, pokud pojištěný
překročí nejméně dva z následujících limitů:
1. úhrn rozvahy 6,2 milionu eur,
2. čistý obrat 12,8 milionu eur,
3. průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců za zdaňovací období 250.
(2) Jestliže pojištěný patří ke konsolidovanému celku s konsolidovaným účetnictvím,
pak se překročení limitů podle odstavce 1 písm. c) posuzuje na základě konsolidovaných
účetních závěrek.
(3) Pojistná smlouva týkající se velkých pojistných rizik musí být uzavřena písemně.
Od ustanovení občanského zákoníku a zákona upravujícího pojistnou smlouvu se lze v této
smlouvě odchýlit, vyžaduje-li to účel a povaha pojištění.
______________________________
13a)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
13b)
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
14)
§ 23 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších
předpisů.
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15a)

§ 2 odst. 5 zákona č. 12/2002 Sb. , o státní pomoci při obnově území postiženého živelní
nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb. , o pojišťovnictví a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o státní pomoci při obnově území ).
***

Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
§ 13
Žádost pojišťovacího zprostředkovatele o zápis do registru
(1) O zápisu pojišťovacího zprostředkovatele s bydlištěm nebo sídlem na území České
republiky nebo na území třetího státu do registru rozhoduje Česká národní banka na základě
písemné žádosti.
(2) Fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, která hodlá provozovat
zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví, v žádosti o zápis do registru uvede
a) údaje podle § 12 odst. 3 písm. a),
b) rozsah provozované zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví podle pojistných odvětví
a podle území, na kterém má být činnost provozována,
c) předpokládaný den zahájení zprostředkovatelské činnosti,
d) identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
(3) Fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, která hodlá provozovat
zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví, k žádosti podle odstavce 2 přiloží
a) doklad o absolvování odborného vzdělání nebo vykonané odborné zkoušce, anebo doklady
jinak prokazující odbornou způsobilost žadatele (§ 18) a každé osoby, kterou tato fyzická
osoba zaměstnává a která se přímo podílí na zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví,
b) doklady prokazující, že v majetku žadatele jsou finanční prostředky nejméně ve výši
odpovídající hodnotě 15 000 eur, pokud má být pojišťovací zprostředkovatel oprávněn
přijímat od pojistníka pojistné nebo od pojišťovny výplaty pojistného plnění,
c) doklady prokazující důvěryhodnost žadatele (§ 19),
c) doklady prokazující důvěryhodnost žadatele (§ 19); výpis z evidence Rejstříku trestů
podle zvláštního právního předpisu 5a) se nepřikládá,
d) pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti
pojišťovacího zprostředkovatele.
(4) Právnická osoba se sídlem na území České republiky, která hodlá provozovat
zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví, v žádosti o zápis do registru uvede
a) údaje podle § 12 odst. 3 písm. b),
b) rozsah provozované zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví podle pojistných odvětví
a podle území, na kterém má být činnost provozována,
c) předpokládaný den zahájení zprostředkovatelské činnosti,
d) identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
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(5) Právnická osoba se sídlem na území České republiky, která hodlá provozovat
zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví, k žádosti podle odstavce 4 přiloží
a) doklad o absolvování odborného vzdělání nebo vykonané odborné zkoušce podle tohoto
zákona, anebo doklady jinak prokazující odbornou způsobilost (§ 18) odpovědného zástupce
a každé osoby, která se přímo podílí na zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví,
b) doklady prokazující, že v majetku žadatele jsou finanční prostředky nejméně ve výši
odpovídající hodnotě 15 000 eur, pokud má být pojišťovací zprostředkovatel oprávněn
přijímat od pojistníka pojistné nebo od pojišťovny výplaty pojistného plnění,
c) doklady prokazující důvěryhodnost žadatele (§ 20),
c) doklady prokazující důvěryhodnost žadatele (§ 20); výpis z evidence Rejstříku trestů
podle zvláštního právního předpisu 5a) se nepřikládá,
d) pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti
pojišťovacího zprostředkovatele nebo potvrzení podle odstavce 6,
e) úplný výpis z obchodního rejstříku, byla-li právnická osoba v tomto rejstříku zapsána před
podáním žádosti, ne starší 3 měsíců.
(6) V případě vázaného pojišťovacího zprostředkovatele se doklady podle odstavce
3 písm. a) a d) a podle odstavce 5 písm. a) a d) nahrazují písemným prohlášením pojišťovny,
pro kterou má být vázaný pojišťovací zprostředkovatel činný, o tom, že žadatel splňuje
zákonem stanovené podmínky odborné způsobilosti a že pojišťovna nese plnou odpovědnost
za jeho činnost provozovanou v její prospěch. To platí i v případě prokazování pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozováním činnosti pojišťovacího agenta. V případě
podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele se doklady podle odstavce 3 písm. a) a d)
a podle odstavce 5 písm. a) a d) nahrazují písemným prohlášením pojišťovacího agenta nebo
pojišťovacího makléře, pro kterého má být podřízený pojišťovací zprostředkovatel činný,
o tom, že žadatel splňuje zákonem stanovené podmínky odborné způsobilosti a že pojišťovací
agent nebo pojišťovací makléř nese plnou odpovědnost za tuto jeho činnost jako podřízeného
pojišťovacího zprostředkovatele.
(7) Žádost o zápis do registru fyzické nebo právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem
na území třetího státu, která hodlá provozovat na území České republiky
zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví, se řídí ustanoveními odstavců 2 až 6. K žádosti
musí být přiloženo potvrzení o bydlišti žadatele o zápis do registru na území České republiky;
jedná-li se o právnickou osobu, potvrzení o bydlišti na území České republiky vedoucího
organizační složky podniku této osoby.
(8) Změnu údajů zapisovaných do registru, včetně prohlášení a zrušení konkursu nebo
vstupu do likvidace, je pojišťovací zprostředkovatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit
České národní bance, jakmile se o této změně dozvěděl.
(9) Podání žádosti o zápis do registru podléhá správnímu poplatku.
______________________________
5a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 15
Žádost samostatného likvidátora pojistných událostí o zápis do registru
(1) O zápisu samostatného likvidátora pojistných událostí rozhoduje Česká národní
banka na základě žádosti.
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(2) Fyzická osoba, která hodlá provozovat činnost samostatného likvidátora pojistných
událostí, v žádosti o zápis do registru uvede
a) údaje podle § 12 odst. 3 písm. a),
b) rozsah provozované činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí podle pojistných
odvětví a podle území, na kterém má být činnost provozována,
c) předpokládaný den zahájení činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí,
d) identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
(3) Fyzická osoba, která hodlá provozovat činnost samostatného likvidátora pojistných
událostí, k žádosti podle odstavce 2 přiloží
a) doklad o absolvování odborného vzdělání nebo vykonané odborné zkoušce, anebo doklady
jinak prokazující odbornou způsobilost žadatele (§ 18) a každé osoby, kterou tato fyzická
osoba zaměstnává a která se přímo podílí na zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví,
b) doklady prokazující důvěryhodnost žadatele (§ 19),
b) doklady prokazující důvěryhodnost žadatele (§ 19); výpis z evidence Rejstříku trestů
podle zvláštního právního předpisu 5a) se nepřikládá,
c) pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti
samostatného likvidátora pojistných událostí.
(4) Právnická osoba, která hodlá provozovat činnost samostatného likvidátora
pojistných událostí, v žádosti o zápis do registru uvede
a) údaje podle § 12 odst. 3 písm. b),
b) rozsah provozované činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí podle pojistných
odvětví a podle území, na kterém má být činnost provozována,
c) předpokládaný den zahájení činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí,
d) identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
(5) Právnická osoba, která hodlá provozovat činnost samostatného likvidátora
pojistných událostí, k žádosti podle odstavce 4 přiloží
a) doklad o absolvování odborného vzdělání nebo vykonané odborné zkoušce podle tohoto
zákona, anebo doklady jinak prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce a každé
osoby, která se přímo podílí na činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí,
b) doklady prokazující důvěryhodnost žadatele (§ 20),
b) doklady prokazující důvěryhodnost žadatele (§ 20); výpis z evidence Rejstříku trestů
podle zvláštního právního předpisu 5a) se nepřikládá,
c) pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti
samostatného likvidátora pojistných událostí,
d) úplný výpis z obchodního rejstříku, byla-li právnická osoba v tomto rejstříku zapsána před
podáním žádosti, ne starší 3 měsíců.
(6) K žádosti o zápis do registru fyzické nebo právnické osoby s bydlištěm nebo
sídlem mimo území České republiky, která hodlá provozovat na území České republiky
činnost samostatného likvidátora pojistných událostí, musí být přiložen doklad o povolení
k dlouhodobému pobytu nebo o povolení k trvalému pobytu6) žadatele o zápis do registru na
území České republiky; jedná-li se o právnickou osobu, vedoucího organizační složky
podniku této osoby.
(7) Změnu údajů zapisovaných do registru, včetně prohlášení a zrušení konkursu nebo
vstupu do likvidace, je samostatný likvidátor pojistných událostí povinen bez zbytečného
odkladu oznámit České národní bance, jakmile se o této změně dozvěděl.
41

(8) Podání žádosti o zápis do registru podléhá správnímu poplatku.
______________________________
5a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
6)
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 27
Společná ustanovení
(1) Hodnota vyjádřená v tomto zákoně v měnové jednotce euro se od 31. prosince
kalendářního roku přepočte na české koruny podle kurzu devizového trhu vyhlášeného
Českou národní bankou k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce října.
(2) Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti
pojišťovacího zprostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí musí být
sjednána tak, aby
a) spoluúčast, byla-li sjednána, nepřekročila 1 % sjednaného limitu pojistného plnění,
b) se pojištění vztahovalo i na odpovědnost osob jednajících jménem pojišťovacího
zprostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí,
c) z pojištění nebyly vyloučeny škody způsobené jednáním z nedbalosti, omylu nebo
opomenutí,
d) pojištění zahrnovalo i náhradu za ztrátu na majetku a za ztrátu dokladů pojistníka,
pojištěného a poškozeného nebo jiné oprávněné osoby.
(3) Podmínka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti
pojišťovacího zprostředkovatele, který provozuje zprostředkovatelskou činnost současně jako
pojišťovací agent i jako pojišťovací makléř, stanovená podle tohoto zákona, je splněna, pokud
pojistná smlouva zahrnuje odpovědnost za škodu způsobenou výkonem obou činností
s celkovým limitem pojistného plnění nejméně ve výši odpovídající hodnotě 1 000 000 eur na
každou pojistnou událost, v případě souběhu více pojistných událostí v jednom roce nejméně
ve výši odpovídající hodnotě 1 500 000 eur.
(4) V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle správního řádu,
pokud tento zákon nestanoví jinak. Má-li Česká národní banka rozhodnout ve věci, pro jejíž
složitost nelze rozhodnout ve lhůtě stanovené tímto zákonem, rozhodne ve lhůtě prodloužené
o 30 dnů, ve zvlášť složitých případech může Česká národní banka lhůtu prodloužit až o 60
dnů. Prodloužení lhůty a jeho důvody oznámí Česká národní banka účastníkům řízení
nejpozději před uplynutím tímto zákonem stanovené lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci.
(5) Součástí dokladů a dalších písemností předkládaných České národní bance v cizím
jazyce musí být jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
(6) Bezúhonnost se dokládá výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce;
zahraniční fyzická osoba dokládá svoji bezúhonnost i odpovídajícími doklady vydanými
státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i státy, ve kterých se v posledních 3 letech
zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců.
(6) Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá svoji
bezúhonnost odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je občanem, jakož
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i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než
3 měsíce. To platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se
v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v zahraničí.
(7) Jestliže stát, jehož je zahraniční fyzická osoba občanem, nebo stát, ve kterém se
v posledních 3 letech osoba zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců, nevydává
doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů, považuje se za rovnocenný doklad o bezúhonnosti
této fyzické osoby doklad vydaný příslušným soudem nebo správním úřadem státu, jehož je
fyzická osoba občanem, nebo státu, ve kterém se v posledních 3 letech osoba zdržovala
nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců.
(8) Nevydává-li stát doklad podle odstavce 5, považuje se za rovnocenný doklad
místopřísežné prohlášení nebo čestné prohlášení, ne starší 3 měsíců, učiněné fyzickou osobou
před příslušným soudem nebo správním úřadem anebo před notářem státu, jehož je fyzická
osoba občanem, nebo státu, ve kterém se v posledních 3 letech osoba zdržovala nepřetržitě po
dobu více než 3 měsíců. Pravost místopřísežného nebo čestného prohlášení musí být
potvrzena soudem, správním úřadem nebo notářem.
(9) Při prokazování splnění ostatních podmínek důvěryhodnosti podle § 19 a 20 platí
ustanovení odstavců 6 a 7 obdobně.
***
Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem

HLAVA DRUHÁ
Penzijní fond
§3
(1) Penzijní fond je právnickou osobou se sídlem na území České republiky, která
provozuje penzijní připojištění podle tohoto zákona.
(2) Penzijní fond je akciovou společností, pro kterou platí ustanovení obchodního
zákoníku,1) pokud se v tomto zákoně nestanoví jinak.
(3) Banka, která pro penzijní fond vykonává funkci depozitáře (dále jen „depozitář“),
a ani právnická osoba, v níž má depozitář přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu
přesahující 10 %, nesmí nabývat akcie tohoto penzijního fondu. Akcie penzijního fondu
nesmí nabývat rovněž zdravotní pojišťovna1a). Osoby, které nabudou akcie penzijního fondu
v rozporu s ustanovením věty první a druhé, nesmí vykonávat tato akcionářská práva:
a) účastnit se a hlasovat na valné hromadě,
b) požádat o svolání mimořádné valné hromady, a
c) podat soudu návrh na určení neplatnosti usnesení valné hromady.
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(4) Obchodní firma penzijního fondu musí obsahovat označení „penzijní fond“. Jiné
osoby nesmějí ve své obchodní firmě ani názvu toto označení používat.
§4
(1) Penzijní fond nelze založit na základě veřejné nabídky akcií.
(2) Penzijní fond může vydávat pouze akcie stejné jmenovité hodnoty znějící na
jméno.
(3) Penzijní fond nesmí vydávat akcie za zvýhodněných podmínek pro zaměstnance1aa)
a prioritní akcie.
(4) Hodnota základního kapitálu penzijního fondu musí činit alespoň 50 000 000 Kč.
Základní kapitál musí být tvořen pouze peněžitými vklady, které musí být splaceny před
podáním žádosti podle § 5.
(5) Zvýšení základního kapitálu nelze provést nepeněžitými vklady. Nové akcie
nemohou být nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky k upisování akcií.
(6) K převodu akcií penzijního fondu v rozsahu větším než 10 % základního kapitálu
penzijního fondu, provedenému v jedné nebo několika operacích na jakoukoliv osobu nebo
více osob jednajících ve shodě, 1b) a k nabídce k upsání akcií v rozsahu větším než 10 %
základního kapitálu penzijního fondu vybranému zájemci se vyžaduje předchozí souhlas
České národní banky. Žádost o udělení souhlasu podává nabyvatel nebo upisovatel. Pokud
Česká národní banka do 30 dnů ode dne doručení žádosti o udělení souhlasu nesdělí, že
s převodem či upsáním nových akcií nesouhlasí, platí, že jsou schváleny. Akcionář, který
nabyl akcie způsobem uvedeným v tomto odstavci bez souhlasu České národní banky, nesmí
vykonávat akcionářská práva uvedená v § 3 odst. 3 písm. a) až c).
(7) Česká národní banka souhlas podle odstavce 6 neudělí, pokud by nabytí uvedeného
rozsahu akcií penzijního fondu nebylo v souladu s požadavkem důvěryhodnosti a bezpečnosti
penzijního připojištění.
(8) Akcie penzijních fondů, které představují podílovou účast akcionářů v penzijním
fondu, nemohou být použity k zajištění závazků.
§5
(1) Ke vzniku a činnosti penzijního fondu je třeba povolení. O udělení povolení
rozhoduje na základě písemné žádosti zakladatelů penzijního fondu Česká národní banka.
Před vydáním rozhodnutí o žádosti o povolení požádá Česká národní banka o stanovisko
Ministerstvo práce a sociálních věcí.
(2) V žádosti o povolení podle odstavce 1 je žadatel povinen uvést:
a) obchodní firmu a sídlo penzijního fondu,
b) výši základního kapitálu penzijního fondu,
c) věcné a organizační předpoklady pro činnost penzijního fondu,
d) odbornou způsobilost a bezúhonnost navrhovaných členů představenstva a dozorčí rady
penzijního fondu; pro účely tohoto zákona se považuje za bezúhonnou fyzická osoba, která
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nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkové povahy nebo jiný úmyslný trestný
čin,
d) odbornou způsobilost navrhovaných členů představenstva a dozorčí rady penzijního
fondu,
e) depozitáře.
(3) K žádosti o povolení podle odstavce 1 musí být přiloženy
a) listiny prokazující založení akciové společnosti, splacení celého základního kapitálu
a původ základního kapitálu,
b) stanovy penzijního fondu,
c) návrh statutu penzijního fondu (dále jen „statut“),
d) návrh penzijního plánu penzijního fondu (dále jen „penzijní plán“).
(4) Česká národní banka neudělí povolení, jestliže návrh statutu nebo penzijního plánu
nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem nebo jestliže penzijní fond nesplňuje
předpoklady pro výplatu navrhovaných dávek penzijního připojištění.
(5) Pro účely tohoto zákona se považuje za bezúhonnou fyzická osoba, která
nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkové povahy nebo úmyslný trestný
čin. Bezúhonnost se prokazuje u navrhovaných členů představenstva a dozorčí rady
penzijního fondu.
______________________________
5)
Část druhá hlava I díl I a V obchodního zákoníku .
1a)
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění
zákona č. 592/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996
Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č.
127/1998 Sb.
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních
pojišťovnách, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. , zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb.,
zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 127/1998
Sb.
1aa)
§ 158 obchodního zákoníku.
***
Změna zákona o registračních pokladnách
§ 15
Autorizace servisního střediska
(1) Fyzická nebo právnická osoba, provádějící údržbu, opravy a kontroly funkce
elektronických zařízení na základě živnostenského oprávnění, je oprávněna provádět servis
pokladen, jen pokud splňuje podmínky stanovené tímto zákonem a byla ministerstvem
osvědčena její autorizace.
(2) Servisní středisko je oprávněno provádět servis pokladen pouze prostřednictvím
bezúhonných servisních techniků. Za bezúhonného se nepovažuje servisní technik, který byl
pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud se na něj nehledí, jako by
nebyl odsouzen.
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(3) Autorizace servisního střediska se osvědčí, pokud servisní středisko v návrhu,
kromě přesného označení navrhovatele, doloží
a) živnostenské oprávnění pro výrobu, instalaci a opravy elektronických zařízení,
b) seznam odborně způsobilých, bezúhonných a přezkoušených servisních techniků, jimiž
bude servis zajišťovat; bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, který
nesmí být v den podání návrhu starší tří měsíců, a
c) smlouvu o poskytování servisu, uzavřenou s výrobcem nebo dovozcem na certifikované
typy pokladen, včetně dokladu o proškolení servisních techniků podle § 5 odst. 4.
(4) Za účelem posouzení bezúhonnosti servisních techniků si ministerstvo vyžádá
výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu5a) . Žádost o vydání
výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) (5) Osvědčení autorizace ministerstvo vydá do tří měsíců ode dne podání návrhu.
(5) (6) Finanční úřad místně příslušný servisnímu středisku mu předá bezodkladně na
základě osvědčení autorizace tiskopisy průkazů servisního technika. Změny v seznamu
servisních techniků servisní středisko oznamuje a dokládá svému místně příslušnému
finančnímu úřadu.
(6) (7) Autorizace servisního střediska nepřechází na jeho právního nástupce.
(7) (8) Na základě návrhu servisního střediska ministerstvo ukončí autorizaci
servisního střediska.
(8) (9) Ministerstvo zveřejní oznámení o autorizaci servisního střediska a její ukončení
způsobem umožňujícím dálkový přístup a ve Finančním zpravodaji.
____________________
5a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 19
Správní delikty
(1) Servisnímu středisku, jež je právnickou osobou, které
a) nevede řádně servisní knihu podle § 11 odst. 5,
b) neprovede úkony k ukončení provozu pokladny podle § 12,
c) nezajistí řádně výměnu fiskální paměti a s tím spojené úkony podle § 13,
d) neohlásí změnu v seznamu servisních techniků podle § 15 odst. 5 § 15 odst. 6, nebo
e) neplní povinnosti vyplývající z jeho činnosti podle § 16 odst. 1, 2, 4 až 6,
lze uložit opakovaně pokutu až do výše 500 000 Kč.
(2) Pokud opakované uložení pokuty nevede k nápravě a dojde k dalšímu porušení
povinností podle odstavce 1 nebo ke zvlášť závažnému porušení těchto povinností a nelze
důvodně předpokládat, že uložením pokuty se činnost servisního střediska zlepší, odejme se
servisnímu středisku osvědčení autorizace.
(3) Výrobci nebo dovozci, popřípadě další osobě provádějící prodej pokladen, která
nevede řádně evidenci podle § 14 odst. 1 a 2, lze uložit pokutu podle odstavce 1.
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***

Změna zákona o povinném značení lihu
HLAVA III
REGISTRACE
§7
Registrační řízení
(1) Osoby uvedené v § 3 jsou povinny se zaregistrovat.
(2) Návrh na registraci podává osoba uvedená v odstavci 1 písemně nebo elektronicky
celnímu ředitelství příslušnému podle sídla právnické osoby nebo místa pobytu podnikající
fyzické osoby, která podává návrh na registraci.
(3) Příslušné celní ředitelství o návrhu rozhodne do 30 dnů od jeho doručení; je-li
navrhovatel vyzván k doplnění návrhu, rozhodne nejpozději do 30 dnů od doručení
posledního doplnění navrhovatelem.
(4) O registraci osoby rozhodne příslušné celní ředitelství rozhodnutím; je-li
navrhovatel zaregistrován, je součástí výroku rozhodnutí o registraci navrhovatele i přidělení
registračního odběrného čísla.
(5) Proti rozhodnutí, kterým se navrhovateli vyhovuje, se nelze odvolat.
(6) V návrhu na registraci podnikající fyzická osoba uvede
a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu,
b) datum narození,
c) adresu místa trvalého pobytu u občanů České republiky,
d) místo, kde má povolení k pobytu nebo k trvalému pobytu v České republice, včetně
uvedení adresy, a adresu místa trvalého pobytu v cizině, jde-li o cizince, 12)
e) adresu místa trvalého pobytu v členském státě Evropské unie, ve kterém je usazen, jde-li
o státního příslušníka členského státu Evropské unie, který nemá povolení k pobytu nebo
k trvalému pobytu v České republice,
f) daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a
g) místo podnikání.
(7) V návrhu na registraci právnická osoba uvede
a) obchodní firmu nebo název,
b) sídlo,
c) daňové identifikační číslo a
d) u zahraniční právnické osoby umístění organizační složky podniku v České republice, je-li
zřízena.
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(8) Osoba je spolu s návrhem na registraci povinna předložit úředně ověřený výpis
z obchodního rejstříku nebo úředně ověřenou kopii živnostenského listu, anebo jiný doklad,
který ji opravňuje k podnikání, ne starší 1 měsíce k datu podání návrhu na registraci. Je-li
navrhovatelem podnikající fyzická osoba, je povinna připojit výpis z evidence Rejstříku
trestů, 13) ne starší 3 měsíců; je-li ustanoven odpovědný zástupce, připojí se také výpis
z Rejstříku trestů odpovědného zástupce; zahraniční fyzická osoba je povinna připojit též
doklady požadované živnostenským zákonem. Je-li navrhovatelem právnická osoba, fyzická
osoba, která žádost podepsala, musí být osobou bezúhonnou ve smyslu zákona o
živnostenském podnikání a nesmí u ní existovat překážka provozování živnosti podle zákona
o živnostenském podnikání.
(8) Osoba je spolu s návrhem na registraci povinna předložit úředně ověřený
výpis z obchodního rejstříku nebo úředně ověřenou kopii živnostenského listu, anebo
jiný doklad, který ji opravňuje k podnikání, ne starší 1 měsíce k datu podání návrhu na
registraci. Pro účely registrace si příslušné celní ředitelství vyžádá výpis z evidence
Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu13)osoby, která podala návrh na
registraci, a odpovědného zástupce, je-li ustanoven. Žádost o vydání výpisu
z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Fyzická osoba,
která není státním občanem České republiky, je povinna připojit doklady odpovídající
výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba občanem, jakož
i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než
3 měsíce a dále doklady požadované živnostenským zákonem. Je-li navrhovatelem
právnická osoba, fyzická osoba, která žádost podepsala, musí být osobou bezúhonnou ve
smyslu zákona o živnostenském podnikání a nesmí u ní existovat překážka provozování
živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.
(9) Vzor návrhu na registraci a vzor registrace stanoví prováděcí právní předpis.
(10) Osobu, která podala návrh na registraci podle odstavce 6, příslušné celní
ředitelství nezaregistruje, jestliže byla v době 3 let před podáním návrhu na registraci
odsouzena pro úmyslný trestný čin majetkové povahy, nebo jí byla uložena sankce za závažné
nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů nebo tohoto zákona. Stejným
způsobem příslušné celní ředitelství postupuje v případech, kdy byl návrh na registraci podle
odstavce 7 podepsán fyzickou osobou, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního
orgánu žádající právnické osoby, pokud se tato fyzická osoba dopustila protiprávního jednání.
(11) Za závažné porušení celních nebo daňových předpisů nebo tohoto zákona se pro
účely tohoto zákona považuje takové jednání, za které byla osoba pravomocně odsouzena pro
trestný čin, nebo za které jí byla pravomocně uložena pokuta nebo penále ve výši nejméně
250 000 Kč.
(12) Za opakované porušení celních nebo daňových předpisů nebo tohoto zákona se
pro účely tohoto zákona považuje porušení některého z těchto právních předpisů, k němuž
došlo více než třikrát během 2 let předcházejících dni podání návrhu na registraci, bylo-li
o něm pravomocně rozhodnuto.
(13) Uvede-li osoba, která podala návrh na registraci, údaje podle odstavce 6 nebo
odstavce 7 a předloží-li doklady podle odstavce 8, příslušné celní ředitelství osobu
zaregistruje, nebrání-li tomu důvody uvedené v odstavci 10.
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(14) Příslušné celní ředitelství osobu nezaregistruje a návrh na registraci rozhodnutím
zamítne, pokud osoba
a) neuvedla údaje podle odstavce 6 nebo odstavce 7, nebo
b) nepředložila spolu s návrhem na registraci doklady podle odstavce 8.
(15) Jakékoliv změny údajů uvedených v registraci je registrovaná osoba povinna
sdělit do 15 dnů od jejich zjištění písemně celnímu ředitelství, které o registraci rozhodlo.
§8
Zánik registrace
Registrace zaniká
a) požádá-li registrovaná osoba o zrušení registrace, dnem doručení pravomocného rozhodnutí
o zrušení registrace,
b) je-li registrovaná osoba právnickou osobou, dnem zániku právnické osoby,
c) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro
nedostatek majetku registrované osoby nebo dnem nabytí právní moci usnesení soudu
o zrušení konkursu proto, že majetek registrované osoby nepostačuje k úhradě nákladů
konkursu,
d) dnem zániku živnostenského oprávnění14)) registrované osoby,
e) dnem úmrtí registrované osoby nebo dnem nabytí právní moci rozsudku soudu o prohlášení
za mrtvého, nebo
f) dnem doručení pravomocného rozhodnutí o odejmutí registrace.
§9
Odejmutí registrace
(1) Příslušné celní ředitelství rozhodne o odejmutí registrace, zjistí-li, že
a) registrovaná osoba nesplňuje některou z podmínek stanovených pro registraci, nebo
b) registrovaná osoba opakovaně nebo závažným způsobem porušila daňové nebo celní
předpisy nebo tento zákon.
(2) Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí registrace nemá odkladný účinek.
______________________________
12)
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 269/1994 Sb. , o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb.
14)
§ 57 a 58 živnostenského zákona.

***
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Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich
dovozu, vývozu a tranzitu

HLAVA V
REGISTRACE
§ 27
Obecná registrace
(1) Osoby, které nakládají se surovými diamanty, jsou povinny se zaregistrovat.
(2) Žádost fyzické osoby, která není podnikatelem, o obecnou registraci obsahuje
a) jméno a příjmení,
b) datum narození a
c) u státních občanů České republiky místo trvalého pobytu na území České republiky, u
cizinců místo pobytu na území České republiky, popřípadě obvyklé bydliště na území nebo
mimo území Společenství.10b)
(3) Žádost fyzické osoby, která je podnikatelem, o obecnou registraci obsahuje
a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu,
b) datum narození,
c) u státních občanů České republiky místo trvalého pobytu na území České republiky,
u cizinců místo pobytu na území České republiky, popřípadě obvyklé bydliště na území nebo
mimo území Společenství, 10b)
d) identifikační číslo,
e) místo podnikání, sídlo, stálou provozovnu nebo organizační složku podniku, je-li zřízena, a
f) u zahraniční fyzické osoby umístění organizační složky podniku, je-li zřízena.
(4) Žádost právnické osoby o obecnou registraci obsahuje
a) obchodní firmu nebo její název,
b) identifikační číslo a
c) sídlo, řídící ústředí, stálou provozovnu nebo organizační složku podniku, je-li zřízena.
(5) V řízení o obecné registraci je fyzická osoba povinna prokázat svou totožnost
a státní příslušnost nebo zemi pobytu platným dokladem.
(6) Na osobu, která je zaměstnancem, se povinnost registrace pro nakládání se
surovými diamanty v rámci plnění jejích pracovních povinností nevztahuje a za nakládání se
surovými diamanty odpovídá zaměstnavatel.
(7) Obecnou registrací nevzniká oprávnění nakládat se surovými diamanty způsobem
uvedeným v § 28 odst. 1.
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§ 28
Zvláštní registrace
(1) Kromě obecné registrace podle § 27 musí mít osoby nakládající se surovými
diamanty způsobem, který zahrnuje dovoz, vývoz, obchod nebo zpracování surových
diamantů za účelem podnikání, zvláštní registraci.
(2) Osoba žádající o zvláštní registraci předloží doklad o registraci podle § 27 a dále
předloží
a) výpis z obchodního rejstříku ne starší 1 měsíce nebo úředně ověřenou kopii živnostenského
listu nebo jiného dokladu, který ji opravňuje na území Společenství k podnikání v činnostech
uvedených v odstavci 1, ne starší jednoho měsíce, a
b) fyzická osoba, která je podnikatelem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby,
výpis z evidence Rejstříku trestů, nebo obdobný doklad, ne starší 2 měsíců.
(2) Osoba žádající o zvláštní registraci předloží doklad o registraci podle § 27
a dále výpis z obchodního rejstříku ne starší 1 měsíce nebo úředně ověřenou kopii
živnostenského listu nebo jiného dokladu, který ji opravňuje na území Společenství
k podnikání v činnostech uvedených v odstavci 1, ne starší jednoho měsíce.
(3) Osobu žádající o zvláštní registraci nelze registrovat, pokud byla v době 3 let před
podáním žádosti o registraci odsouzena pro úmyslný trestný čin majetkové povahy, pokud se
na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena, nebo jí byla udělena sankce za závažné nebo
opakované porušení celních nebo daňových předpisů, tohoto zákona nebo nařízení, nebo
pokud tato osoba porušila zásady Kimberleyského systému certifikace surových diamantů
a tato skutečnost byla Generálnímu ředitelství cel úředně sdělena jiným příslušným orgánem
(4) Za účelem posouzení bezúhonnosti osoby pro účely zvláštní registrace si
Generální ředitelství cel vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního
právního předpisu10c). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis
z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(4) (5) Za závažné porušení celních nebo daňových předpisů, tohoto zákona nebo
nařízení podle odstavce 3 se považuje takové jednání, za které byla osoba pravomocně
odsouzena pro trestný čin nebo za které jí byla pravomocně uložena pokuta ve výši nejméně
250 000 Kč.
(5) (6) Za opakované porušení celních nebo daňových předpisů, tohoto zákona nebo
nařízení podle odstavce 3 se považuje porušení některého z těchto právních předpisů v době
do 3 let od právní moci rozhodnutí, kterým byla téže osobě za porušení celního nebo
daňového předpisu nebo tohoto zákona uložena pokuta ve výši nejméně 50 000 Kč.
(6) (7) Zvláštní registrace nenahrazuje živnostenské oprávnění vydané podle
zvláštního právního předpisu. 11)
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§ 29
(1) Žádost o obecnou a zvláštní registraci se podává písemně u Generálního ředitelství
cel.
(2) Žádost o obecnou a zvláštní registraci lze podat současně.
(3) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 27, popřípadě § 28, provede Generální
ředitelství cel registraci. O registraci se rozhodnutí nevydává, pouze se o ní žadatel písemně
vyrozumí.
(4) Pokud žadatel splnění podmínek stanovených v § 27, popřípadě § 28 neprokáže,
Generální ředitelství cel žádost o registraci zamítne.
(5) Jakékoliv změny údajů uvedených v registraci je registrovaná osoba povinna do 15
dnů písemně sdělit Generálnímu ředitelství cel.
(6) Zjistí-li Generální ředitelství cel, že osoba registrovaná podle § 28 již nesplňuje
stanovené podmínky, registraci rozhodnutím zruší.
(7) Přestane-li osoba nakládat se surovými diamanty, může písemně požádat o zrušení
registrace na Generálním ředitelství cel.
______________________________
10b)
Článek 3 nařízení Rady (EHS) 2913/1992.
10c) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
***
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
§ 87
Prodej zboží za ceny bez daně
(1) Zboží lze prodávat na základě povolení celního úřadu za ceny bez daně
v tranzitním prostoru mezinárodních letišť a na palubách letadel fyzickým osobám při jejich
bezprostředním výstupu z území Evropského společenství.
(2) Zboží, které je předmětem spotřební daně, lze dodávat do prostor uvedených
v odstavci 1 pouze v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně.
(3) U zboží, které bylo dodáno plátcem v tuzemsku a bylo umístěno do prostor
uvedených v odstavci 1, držitel povolení může uplatnit nárok na odpočet daně za podmínek
stanovených tímto zákonem.
(4) Zboží lze prodávat za ceny bez daně fyzickým osobám po ověření, že jejich
bezprostřední cílová stanice je ve třetí zemi. Držitel povolení je povinen zajistit, aby při
prodeji zboží bylo na dokladu o prodeji vyznačeno číslo letu, druh zboží a cena bez daně.
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(5) Povolení k prodeji za ceny bez daně vydává celní úřad místně příslušný
mezinárodnímu letišti, a to i v případě povolení k prodeji za ceny bez daně na palubách
letadel.
(6) Návrh na povolení musí obsahovat tyto náležitosti:
a) obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo navrhovatele, pokud je
navrhovatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo
podnikání a daňové identifikační číslo nebo datum narození navrhovatele, pokud je
navrhovatel fyzickou osobou,
b) označení prostor podle odstavce 1, popřípadě uvedení leteckých linek, na kterých hodlá
navrhovatel prodávat zboží za ceny bez daně,
c) název, popřípadě označení prodávaného zboží,
d) souhlas provozovatele letiště s prodejem za ceny bez daně v prostorách uvedených
v odstavci 1, popřípadě souhlas provozovatele letiště s prodejem za ceny bez daně na
palubách letadel,
e) výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z živnostenského rejstříku, který nesmí být v den
podání návrhu starší 30 dnů,
f) doklad o tom, že navrhovatel nemá v tuzemsku nedoplatek evidovaný správcem daně nebo
nedoplatek na zdravotním pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení a na příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, včetně penále, který nesmí být v den podání návrhu starší 30
dnů,.
g) výpis z evidence Rejstříku trestů, pokud je navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy
z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu, pokud je
navrhovatelem právnická osoba, které nesmějí být v den podání návrhu starší více než 30 dnů.
(7) Za účelem posouzení bezúhonnosti pro účely řízení o vydání povolení si celní
úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu60a) výpis z evidence Rejstříku trestů
navrhovatele –je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z evidence Rejstříku
trestů statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu, pokud je navrhovatelem
právnická osoba. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence
Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(7) (8) Celní úřad vydá povolení, pokud návrh na vydání povolení obsahuje náležitosti
uvedené v odstavci 6 a navrhovatel není v likvidaci nebo v konkursním řízení či vyrovnacím
řízení.
(8) (9) Celní úřad rozhodne o návrhu na vydání povolení do 60 dnů od zahájení řízení;
ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 dnů; pokud nelze vzhledem k povaze
věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit nejblíže vyšší nadřízený orgán.
Jestliže nemůže celní úřad rozhodnout do 60 dnů, popřípadě do 90 dnů, musí o tom
navrhovatele s uvedením důvodu uvědomit.
(9) (10) V povolení k prodeji za ceny bez daně celní úřad stanoví druhy zboží, které
mohou být prodávány za ceny bez daně.
(10) (11) Celní úřad může v povolení stanovit podmínky pro zabezpečení zboží
v prostorách uvedených v odstavci 1 a na palubách letadel a prostorů, ve kterých je zboží
skladováno před jejich umístěním do prostor uvedených v odstavci 1 a na paluby letadel.
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(11) (12) Držitel povolení musí nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku změny oznámit
celnímu úřadu každou změnu skutečností a údajů uvedených v odstavci 6. U změny sídla,
popřípadě místa podnikání, označení prostor, popřípadě leteckých linek nebo druhů zboží,
celní úřad rozhodne o změně povolení. U změny ostatních skutečností a údajů, které jsou
uvedeny v povolení, celní úřad vydá nové povolení a odejme předchozí povolení. Doručené
nebo sdělené nové rozhodnutí o vydání povolení musí současně ve výrokové části obsahovat
rozhodnutí o odejmutí původního povolení.
(12) (13) Povolení zaniká
a) zánikem právnické osoby, pokud je držitel právnickou osobou,
b) úmrtím držitele nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o prohlášení držitele za
mrtvého, pokud je držitel fyzickou osobou,
c) nabytím právní moci usnesení soudu o zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro
nedostatek majetku nebo nabytím právní moci usnesení soudu, kterým se ruší konkurz na
majetek držitele, nebo
d) dnem zániku živnostenského oprávnění.
(13) (14) Celní úřad povolení odejme, pokud
a) se změnily podmínky, na jejichž základě bylo povolení vydáno a držitel nepožádal o jeho
změnu,
b) držitel o to požádá, nebo
c) držitel nedodržuje podmínky týkající se prodeje zboží za ceny bez daně stanovené tímto
zákonem nebo jiným právním předpisem nebo podmínky uvedené v povolení.
______________________________
60a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

***

Změna zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna
za hranicemi pravomocí států
§7
Osvědčení
(1) Fyzická osoba, která hodlá provádět vyhledávání nebo činnost v Oblasti sama nebo
jako odpovědný zástupce jiných osob (dále jen „odpovědný zástupce“), podá ministerstvu
žádost o vydání osvědčení.
(2) V žádosti o vydání osvědčení uvede jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo nebo
identifikační číslo.
(3) K žádosti o vydání osvědčení připojí výpis z evidence Rejstříku trestů 5) ne starší
než 3 měsíce a ověřené kopie dokladů uvedených v § 6 odst. 1 písm. a) a d). Pokud se fyzická
osoba zdržovala v posledních 5 letech mimo území České republiky, předloží doklady
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uvedené v předchozí větě ze států, ve kterých se v posledních 5 letech zdržovala nepřetržitě
po dobu delší než 3 měsíce.
(3) K žádosti o vydání osvědčení připojí ověřené kopie dokladů uvedených v § 6
odst. 1 písm. a) a d). Pokud se fyzická osoba zdržovala v posledních 5 letech mimo území
České republiky, předloží doklady uvedené ve větě první ze států, ve kterých se
v posledních 5 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce; dále je tato osoba
povinna prokázat svou bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo
rovnocenným dokladem vydaným příslušným orgánem státu, popřípadě států, ve
kterých se po uvedenou dobu zdržovala.
4) Ministerstvo si za účelem prokázání bezúhonnosti žadatele vyžádá podle
zvláštního právního předpisu5) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu
z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě a to
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) (5) Jsou-li splněny podmínky pro vydání osvědčení uvedené v § 4 až 6 a v § 7 odst.
1 až 3, vydá ministerstvo osvědčení s platností 7 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
Nejsou-li tyto podmínky splněny, ministerstvo žádost o vydání osvědčení zamítne.
(5) (6) Za vydané osvědčení vybírá ministerstvo správní poplatek podle zvláštního
právního předpisu. 6)
---------------------------5) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
6)
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka č. 22
písm. a) Sazebníku správních poplatků.
***

Změna energetického zákona
§7
Žádost o licenci
(1) Licence se uděluje na základě písemné žádosti.
(2) Žádost o udělení licence fyzické osobě obsahuje
a) jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, pokud bylo přiděleno, nebo datum narození;
ustanoví-li odpovědného zástupce, též tyto údaje týkající se odpovědného zástupce,
b) předmět, místo a rozsah podnikání, seznam provozoven, u licencí na distribuci a rozvod též
vymezené území,
c) obchodní firmu, je-li žadatel zapsán do obchodního rejstříku, a identifikační číslo, bylo-li
přiděleno,
d) požadovanou dobu, na kterou má být licence udělena, a navrhovaný termín zahájení
výkonu licencované činnosti,
e) u zahraniční fyzické osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České
republice, pokud byl povolen, umístění organizační složky v České republice a údaje uvedené
55

podle písmene a) týkající se vedoucího organizační složky; je-li odpovědným zástupcem nebo
vedoucím organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, místo jejího
pobytu v České republice, pokud na území České republiky pobývá.
(3) Žádost o udělení licence právnické osobě obsahuje
a) obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, jméno a příjmení, rodné číslo
a identifikační číslo, pokud byla přidělena, a bydliště osoby nebo osob, které vykonávají
funkci statutárního orgánu nebo jsou jeho členy, a způsob, jakým jednají jménem právnické
osoby,
b) předmět, místo a rozsah podnikání, seznam provozoven, u licence na distribuci a rozvod též
vymezené území,
c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
d) údaje týkající se odpovědného zástupce,
e) požadovanou dobu, na kterou má být licence udělena, a navrhovaný termín zahájení
výkonu licencované činnosti,
f) u zahraniční právnické osoby umístění organizační složky v České republice a údaje
uvedené v písmeni a) týkající se vedoucího organizační složky; je-li odpovědným zástupcem
nebo vedoucím organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, též místo
jejího pobytu v České republice, pokud na území České republiky pobývá.
(4) K žádosti podle odstavců 2 a 3 se připojí
a) originál nebo ověřená kopie smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby,
u osob zapsaných v obchodním či obdobném rejstříku postačí výpis z tohoto rejstříku;
zahraniční právnická osoba připojí výpis z obchodního či obdobného rejstříku vedeného ve
státě sídla a doklad o tom, že její organizační složka na území České republiky je zapsána do
obchodního rejstříku, pokud byl již její zápis proveden, a doklad o provozování podniku
v zahraničí,
b) v případě fyzické osoby, osoby, která je statutárním orgánem nebo jeho členem,
a odpovědného zástupce, originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo
obdobného rejstříku vedeného ve státě, kde se naposledy tato osoba zdržovala po dobu
nejméně 6 měsíců, a to ne starší než 6 měsíců,
b) v případě fyzické osoby, osoby, která je statutárním orgánem nebo jeho členem,
a odpovědného zástupce, originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence trestů nebo
obdobného rejstříku vedeného ve státě, jehož je občanem, jakož i státu, kde se naposledy
tato osoba v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu nejméně 6 měsíců;
nevydává-li stát takové doklady, pak prohlášení o bezúhonnosti učiněné před
příslušným orgánem takového státu; tyto doklady nebo prohlášení nesmí být starší než 6
měsíců,
c) doklady prokazující odbornou způsobilost fyzické osoby a odpovědného zástupce,
d) doklady prokazující finanční a technické předpoklady,
e) doklady prokazující vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení,
f) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce a že není ustanoven
do funkce odpovědného zástupce pro licencovanou činnost u jiného držitele licence,
g) u zahraniční fyzické osoby doklady o trvalém pobytu, nejedná-li se o fyzickou osobu, která
je občanem členského státu Evropské unie; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území
České republiky organizační složku podniku, doklad prokazující, že má podnik mimo území
České republiky, a doklady o jeho provozování,
h) doklady o umístění provozovny nebo vymezeného území.
(5) Energetický regulační úřad si za účelem prokázání bezúhonnosti žadatele
vyžádá podle zvláštního právního předpisu1a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost
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o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů se předávají v elektronické
podobě a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) (6) Způsob určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo
užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného
zástupce, a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence, a členění licencí pro účely
regulace, stanoví prováděcí právní předpis.
(6) (7) Žadatel o licenci je povinen neprodleně ohlásit Energetickému regulačnímu
úřadu změny údajů uvedených v žádosti o licenci a v dokladech připojených k žádosti
o licenci, které nastaly po podání žádosti o licenci.
_____________________________
1a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

***
Změna zákona o hospodaření energií
§ 10
Energetický auditor
(1) Energetický auditor je fyzická osoba, která je zapsána do seznamu energetických
auditorů vedeného ministerstvem, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Předpokladem pro zapsání do seznamu energetických auditorů je
a) složení odborné zkoušky,
b) způsobilost k právním úkonům,
c) bezúhonnost daná tím, že uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,
d) požadovaná odborná způsobilost podle odstavce 5.
(3) Způsob podání žádosti o složení odborné zkoušky, její obsah a průběh (dále jen
„zkušební řád“) stanoví prováděcí právní předpis. Písemná žádost obsahuje
a) doklady o odborné způsobilosti, které zahrnují doklad o vzdělání a doklad o praxi v oboru;
při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti příslušníků členských států Evropské
unie se postupuje podle zvláštního zákona6e),
b) kopie minimálně 2 zpráv o energetických auditech provedených v posledních 2 letech, na
jejichž provedení se uchazeč podílel, s potvrzením o spoluúčasti od provádějícího auditora.
(4) Odborná zkouška se koná před zkušební komisí, kterou jmenuje ministerstvo.
Uchazeč obdrží písemné oznámení o termínu a místě konání zkoušky nejméně 10 dnů před
jejím konáním spolu s posudkem předložených energetických auditů. O průběhu a výsledku
zkoušky zkušební komise pořizuje protokol a na jeho základě vydává doklad o zkoušce.
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(5) Odbornou způsobilost k provádění energetických auditů má ten, kdo prokáže
ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského nebo doktorského studijního programu
technického směru a 3 roky praxe v oboru nebo ukončené středoškolské vzdělání nebo
vzdělání bakalářského studijního programu technického směru a 5 let praxe v oboru.
(6) Uchazeč podává ministerstvu písemnou žádost o zápis do seznamu energetických
auditorů, jejíž vzor stanoví prováděcí právní předpis6d).
(7) K žádosti o zápis do seznamu energetických auditorů podle odstavce 6 se připojí
a) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
b) doklad o složení odborné zkoušky.
(7) K žádosti o zápis do seznamu energetických auditorů podle odstavce 6 se
připojí doklad o složení odborné zkoušky.
(8) Ministerstvo si za účelem prokázání bezúhonnosti uchazeče vyžádá podle
zvláštního právního předpisu6f) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu
z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě a to
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(8) (9) Pokud jsou splněny podmínky pro zápis do seznamu energetických auditorů,
obdrží uchazeč osvědčení o odborné způsobilosti energetického auditora. Nejsou-li splněny
podmínky pro zápis do seznamu energetických auditorů, obdrží uchazeč písemné rozhodnutí
ministerstva o zamítnutí žádosti.
(9) (10) Ministerstvo nepřipustí ke zkoušce nebo nezapíše do seznamu energetických
auditorů 6 let od podání žádosti uchazeče, který v žádostech uvedl nepravdivé informace,
zejména prokazující jeho odbornou způsobilost. V opakovaném případě má odmítnutí trvalou
platnost.
(10) (11) Energetický audit nesmí u zadavatele podle § 9 odst. 3 písm. a) a b) provést
energetický auditor, který
a) má majetkovou účast ve společnosti nebo družstvu, které jsou zadavatelem energetického
auditu,
b) je společníkem společnosti nebo členem družstva, které jsou zadavatelem, je statutárním
orgánem nebo členem statutárního orgánu zadavatele anebo je v pracovním nebo obdobném
vztahu k zadavateli,
c) je osobou blízkou 7) osobám, které mají u fyzických osob nebo v právnických osobách, jež
jsou zadavatelem energetického auditu, postavení, které by mohlo ovlivnit činnost
energetického auditora.
(11) (12) Energetický auditor musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu,
která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem činnosti energetického auditora, a to tak,
aby rozsah pojistného plnění byl úměrný možným škodám, které lze v rozumné míře
předpokládat. Pojištění musí trvat po celou dobu výkonu auditorské činnosti.
(12) (13) Energetický auditor je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech
týkajících se fyzické nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním
energetického auditu na jejím energetickém hospodářství a budovách. Získané skutečnosti
nesmí použít ke svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby. Zprostit
energetického auditora mlčenlivosti může pouze fyzická nebo právnická osoba, na jejímž
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energetickém hospodářství a budovách byl proveden energetický audit, nebo stanoví-li tak
jiný zákon.
(13) (14) Energetický auditor opatřuje zprávu o energetickém auditu vlastnoručním
podpisem, svým jménem a číslem, pod nímž je zapsán v seznamu energetických auditorů
vedeném ministerstvem. Evidenční číslo energetického auditora nesmí být auditorem
používáno na jiných dokumentech, než jsou energetický audit, průkaz budovy, inspekce kotle,
klimatizačního zařízení, podklady pro výběrová řízení na tyto činnosti a vyhodnocení účinků
plnění energetických auditů.
(14) (15) Energetický auditor je povinen vést chronologický seznam energetických
auditů a ostatních činností opatřených číslem, pod nímž je zapsán v seznamu energetických
auditorů vedeném ministerstvem. Tento seznam energetických auditů a ostatních činností za
uplynulý rok je povinen předložit na vyžádání nebo každoročně vždy do 31. března
ministerstvu, a to i když energetické audity nebo ostatní činnosti neprováděl.
(15) (16) Seznam energetických auditů a ostatních činností, který předkládá
energetický auditor podle odstavce 14, obsahuje název zadavatele, název zařízení, jeho roční
spotřebu energie v GJ, navržené úspory v GJ a datum, kdy byl energetický audit, průkaz nebo
inspekce kotlů nebo klimatizačních zařízení objednán a vyhotoven.
(16) (17) Dokumenty podle odstavce 13 označené uchazečem o zápis do seznamu
energetických auditorů nebo energetickým auditorem se předkládají v originále nebo notářsky
ověřené kopii.
_____________________________
6d)
Vyhláška č. 213/2001 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti náležitostí energetického auditu,
ve znění pozdějších předpisů.
6e)
Zákon č. 18/2004 Sb. , o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
odborné kvalifikace).
6f) Zákon č.269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

***

Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
§9
Žádost o vydání povolení
(1) V žádosti o vydání povolení (dále jen „žádost o povolení“) se uvede
a) obchodní jméno a sídlo právnické osoby,
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b) jméno, trvalý pobyt a rodné číslo členů statutárního orgánu právnické osoby a prokuristy,
je-li prokura udělena, s uvedením způsobu, jakým jednají jejím jménem, jakož i jména, trvalý
pobyt a rodná čísla členů dozorčí rady, je-li zřízena,
c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
d) předmět podnikání právnické osoby,
e) specifikace vojenského materiálu ve smyslu § 5 odst. 4 tohoto zákona s teritoriálním
zaměřením obchodu a požadovaná doba platnosti povolení.
(2) Žádost o povolení musí být doložena
a) smlouvou nebo listinou o zřízení nebo založení právnické osoby s úředně ověřenými
podpisy zakladatelů či zřizovatelů; u osob zapsaných v obchodním rejstříku též výpisem
z obchodního rejstříku,
b) doklady o vkladech zakladatelů, které prokazují skutečnosti uvedené v § 7 odst. 1 písm. a),
c) doklady o státním občanství, trvalém pobytu, výpisy z evidence Rejstříku trestů ne staršími
3 měsíců, čestným prohlášením o způsobilosti k právním úkonům, osvědčením o splnění
předpokladů pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích podle zvláštního
právního předpisu3) a dokladem o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby pro výkon citlivé
činnosti nebo osvědčením fyzické osoby pro stupeň utajení Důvěrné nebo vyšším, vydanými
podle zvláštního zákona2a), u členů statutárního orgánu právnické osoby, prokuristů, je-li
prokura udělena, a členů dozorčí rady, je-li zřízena,
d) účetní závěrkou, která není starší než šest měsíců od podání žádosti a je ověřena auditorem
u již existujících právnických osob, jakož i doklady o finančním zajištění předpokládaného
provádění obchodu s vojenským materiálem,
e) prohlášením statutárního orgánu o skutečnostech uvedených v § 7 odst. 1 písm. c).
(3) Náležitosti podle odstavce 1 písm. b) a doklady podle odstavce 2 písm. c) se
uvedou i u zakladatelů, zřizovatelů či zakládajících členů právnické osoby, jsou-li fyzickými
osobami a právnická osoba není dosud zapsána v obchodním rejstříku.
(4) Žádost o povolení i doklady k ní nezbytné se předkládají ministerstvu ve čtyřech
vyhotoveních.
(5) Vzor žádosti o povolení stanoví prováděcí předpis.
______________________________
2a)
Zákon č. 412/2005 Sb. , o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
3)
§ 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.
***

Změna veterinárního zákona
Povolení k výkonu některých odborných veterinárních činností
§ 50
(1) Státní veterinární správa může vydat povolení k provádění laboratorní, popřípadě
jiné veterinární diagnostické činnosti, jejíž výsledky mají být využívány pro účely státního
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veterinárního dozoru, anebo k provozování asanačního podniku osobě, která dosáhla věku 18
let, má způsobilost k právním úkonům, je bezúhonná, k výkonu této činnosti odborně
způsobilá a bude ji vykonávat v prostředí a za veterinárních a hygienických podmínek, které
odpovídají podle vyjádření příslušné krajské veterinární správy druhu a rozsahu této činnosti.
(2) Krajská veterinární správa může vydat povolení k provádění laboratorní, popřípadě
jiné veterinární diagnostické činnosti za účelem vyšetření zvěřiny na přítomnost svalovce
(trichinel), nejde-li o povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární
diagnostické činnosti, jejíž výsledky mají být využívány pro účely státního veterinárního
dozoru, osobě, která dosáhla věku 18 let, má způsobilost k právním úkonům, je bezúhonná,
k výkonu této činnosti odborně způsobilá a bude ji vykonávat v prostředí a za veterinárních
hygienických podmínek odpovídajících druhu a rozsahu této činnosti.
(3) Jde-li o právnickou osobu, musí podmínky podle odstavce 1 a 2 splňovat její
odborný zástupce.
(4) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně
odsouzen v posledních 10 letech pro úmyslný trestný čin anebo v posledních 5 letech pro
trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s odbornou veterinární činností. Za účelem
prokázání bezúhonnosti si příslušný orgán uvedený v odstavci 1 a 2 vyžádá podle
zvláštního právního předpisu25e) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání
výpisu z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě a
to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) V povolení musí být určen druh a rozsah činnosti a odborný zástupce, a jde-li
o asanační podnik, též územní obvod, v němž bude činnost vykonávána, (svozová oblast).
(6) Státní veterinární správa může povolení vydané podle odstavce 1 změnit nebo
odejmout, jestliže činnost není vykonávána řádně anebo se změnily podmínky, za nichž bylo
povolení vydáno. Krajská veterinární správa může povolení vydané podle odstavce 2 změnit
nebo odejmout, jestliže činnost není vykonávána řádně anebo se změnily podmínky, za nichž
bylo povolení vydáno.
§ 51
(1) Krajská veterinární správa může vydat povolení k výkonu některých veterinárních
asanačních činností, nejde-li o povolení k provozování asanačního podniku, osobě, která
splňuje požadavky stanovené předpisy Evropských společenství9b) a podmínky uvedené v §
50 odst. 1, 3 a 4. Jde-li o odchyt toulavých a opuštěných zvířat nebo o sběr a neškodné
odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, musí být tato osoba osobou odborně
způsobilou podle § 42 odst. 2. Pro změnu nebo odejmutí povolení platí obdobně § 50 odst. 6.
(2) V povolení musí být určen druh a rozsah činnosti, a jde-li o sběr a svoz konfiskátů
živočišného původu, také místo, kde budou tyto konfiskáty neškodně odstraňovány nebo dále
zpracovávány.
(3) Krajská veterinární správa kontroluje v rámci výkonu státního veterinárního
dozoru zejména, zda jsou dodržovány požadavky na tuto činnost stanovené tímto zákonem a
předpisy Evropských společenství 9b) .
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(4) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti žádosti o vydání povolení podle § 50
odst. 1 a žádosti o vydání povolení podle odstavce 1.

§ 51a
Národní referenční laboratoře a referenční laboratoře
(1) Ministerstvo schvaluje národní referenční laboratoře za účelem prohlubování,
koordinace a sjednocování laboratorní a diagnostické činnosti; schválení může odejmout,
jestliže činnost není vykonávána řádně, anebo jestliže se změnily podmínky, za nichž ke
schválení došlo.
(2) Státní veterinární správa schvaluje referenční laboratoře pro oblast veterinární
péče, a to pro činnosti, pro které nebyly ministerstvem schváleny národní referenční
laboratoře. Pro referenční laboratoře platí odstavec 1 přiměřeně.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na materiální a personální vybavení
národní referenční laboratoře a referenční laboratoře a na zaměření, organizaci a metody
jejich činnosti.
------------9b)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.
Čl. 8 a příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001.
25e) Zákon č.269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

***
Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o
změně některých souvisejících zákonů
§ 15
Povolení k provozování zemědělského veřejného skladu
(1) Předpokladem pro udělení povolení je
a) vlastní kapitál žadatele ve výši alespoň 30 mil. Kč podle auditované účetní závěrky za
poslední účetní období předcházející žádosti o udělení povolení,
b) dispoziční práva žadatele k objektu skladu, který splňuje podmínky stanovené vyhláškou
ministerstva,
c) předložení dalších podkladů podle odstavce 2.
(2) Žádost o udělení povolení (dále jen „žádost“) musí obsahovat
a) výpis z obchodního rejstříku žadatele, ne starší 3 měsíců,
b) jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby anebo osob oprávněných
jednat za provozovatele a podepisovat zemědělské skladní listy,
c) druh anebo druhy zboží určeného pro skladování,
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d) adresu a specifikaci objektu zemědělského veřejného skladu s uvedením skladovací
kapacity a vybavení nezbytného k provozování zemědělského veřejného skladu,
e) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu, v němž má být zemědělský veřejný
sklad provozován,
f) podmínky provozování zemědělského veřejného skladu (provozní řád a nabídkový ceník
služeb),
g) auditorem ověřenou účetní závěrku za poslední ukončené účetní období,
h) jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého bydliště vedoucího zemědělského veřejného
skladu,
i) podpisový vzor osob podle písmen b) a h),
j) prokázání odborné způsobilosti a bezúhonnosti osob oprávněných podepisovat zemědělské
skladní listy [písmena b) a h)],
k) pojistné smlouvy podle § 23.
(3) Volbu nebo jmenování nových osob podle odstavce 2 písm. b) a h) musí
provozovatel písemně oznámit do 10 dnů ode dne volby nebo jmenování ministerstvu spolu
s podklady prokazujícími splnění podmínek uvedených v odstavci 2 písm. j).
(4) Za odborně způsobilou se pro účely tohoto zákona považuje osoba s dokončeným
středním odborným nebo všeobecným vzděláním s maturitou a pětiletou praxí v oboru. Za
bezúhonnou se považuje osoba, která předloží výpis z Rejstříku trestů bez záznamu. Pro
účely tohoto zákona se za bezúhonnou považuje osoba, která nebyla pravomocně
odsouzena pro trestný čin.
(5) Ministerstvo při povolování provozování zemědělského veřejného skladu si
k ověření bezúhonnosti podle odstavce 2 písm. j) vyžádá podle zvláštního právního
předpisu4a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů a
výpis z Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
______________________________
4a) Zákon č.269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

***
Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
ČÁST TŘETÍ
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST K PROJEKTOVÁNÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV
§ 18
(1) Odbornou způsobilost k projektování pozemkových úprav prokazují fyzické osoby
oprávněním o odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav (dále jen „úřední
oprávnění“).
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(2) Úřední oprávnění uděluje Ústřední pozemkový úřad [§19 písm. b)] na základě
písemné žádosti.
(3) Ústřední pozemkový úřad rozhodnutím udělí úřední oprávnění fyzické osobě, která
a) je způsobilá k právním úkonům,
b) je bezúhonná,
c) má ukončené vysokoškolské vzdělání jako absolvent magisterského nebo bakalářského
studijního programu v oblasti zeměměřictví, zemědělství, lesnictví a ochraně a tvorbě krajiny,
popřípadě vysokoškolské vzdělání uvedeného zaměření v dřívějším nebo jiném systému
vysokých škol, anebo má středoškolské vzdělání uvedeného zaměření ukončené maturitou,
d) prokáže jako absolvent magisterského studijního programu, popřípadě absolvent školy
uvedeného zaměření v dřívějším nebo jiném systému vysokých škol nejméně 3 roky praxe,
jako absolvent bakalářského studijního programu a střední školy nejméně 6 let praxe
v činnostech při projektování pozemkových úprav,
e) složila zkoušku odborné způsobilosti.
(4) Ústřední pozemkový úřad, který uděluje úřední oprávnění, si k ověření
bezúhonnosti podle odstavce 3 vyžádá podle zvláštního právního předpisu41a) výpis
z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku
trestů se předávají v elektronické podobě a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) (5) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl
pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin.
(5) (6) Písemná žádost podaná na ministerstvem předepsaném tiskopisu obsahuje
a) jméno a příjmení, titul, adresu trvalého pobytu, datum narození a rodné číslo; je-li
žadatelem cizinec, jeho žádost obsahuje jméno a příjmení, datum narození, státní občanství
a kontaktní adresu; žádost musí být předložena v českém jazyce,
b) dosažené vzdělání včetně oboru nebo zaměření studia, popřípadě specializace,
c) délku vykonané odborné praxe v projektování pozemkových úprav,
d) datum a podpis žadatele.
(6) (7) K žádosti podle odstavce 5 žadatel připojí tyto doklady:
a) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
b) a) ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání,
c) b) potvrzení o vykonání praxe v předepsané délce; potvrzení vystavuje osoba, které bylo
úřední oprávnění již uděleno a pod jejímž vedením si žadatel prohloubil odborné znalosti při
projektování pozemkových úprav. Toto potvrzení může vystavit též pozemkový úřad.
(7) (8) Úřední oprávnění se uděluje ke dni složení zkoušky odborné způsobilosti.
(8) (9) Ke zkoušce odborné způsobilosti uchazeč předloží v určeném termínu návrhy
pozemkových úprav, které vypracoval nebo na jejichž vypracování se podstatným způsobem
podílel. K nim si Ústřední pozemkový úřad zajistí posudek příslušného pozemkového úřadu.
(9) (10) Předmětem zkoušky odborné způsobilosti, která se skládá v českém jazyce, je
ověření
a) odborných znalostí z projektování pozemkových úprav a souvisejících oborů, zejména
zeměměřictví, vodního a lesního hospodářství, územního plánování, dopravních staveb,
zemědělství, ochrany půdy a ochrany a tvorby krajiny,
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b) znalostí platných právních předpisů upravujících výkon odborných činností uvedených pod
písmenem a).
(10) (11) V rámci ověřování odborné způsobilosti je možno zkoušku dvakrát
opakovat. K opakované zkoušce se nově nevyžadují náležitosti podle odstavce 8.
(11) (12) O zkoušce je vyhotoven protokol, ve kterém se uvedou zkušební otázky
a výsledek zkoušky. Protokol podepisují všichni členové zkušební komise.
(12) (13) Zkoušky odborné způsobilosti a jejich organizaci zabezpečuje Ústřední
pozemkový úřad.
(13) (14) Členy zkušebních komisí jmenuje a odvolává ředitel Ústředního
pozemkového úřadu ze zaměstnanců pozemkových úřadů, jakož i odborníků vysokých škol
a praxe. Zkušební komise mají lichý počet členů a jsou nejméně tříčlenné.
(14) (15) Ústřední pozemkový úřad vede seznam fyzických osob, kterým udělil úřední
oprávnění. Jmenný seznam a adresy těchto osob Ústřední pozemkový úřad zveřejňuje na
internetové stránce ministerstva, popřípadě i v odborném časopise ministerstva.
(15) (16) Držitel úředního oprávnění
a) vypracovává návrhy pozemkových úprav v rozsahu a s náležitostmi stanovenými zvláštním
právním předpisem,
b) vydává odborná stanoviska a posudky v oboru pozemkových úprav.
(16) (17) Úřední oprávnění zaniká
a) jestliže držitel úředního oprávnění přestal splňovat některou z podmínek podle odstavce 3
písm. a) a b),
b) požádá-li o to písemně držitel úředního oprávnění,
c) smrtí držitele úředního oprávnění nebo jeho prohlášením za mrtvého,
d) rozhodnutím Ústředního pozemkového úřadu o jeho odnětí, vydaným na základě zjištění,
že držitel tohoto oprávnění přes písemné upozornění pozemkového úřadu opakovaně porušil
ustanovení tohoto zákona.
(17) (18) Fyzické osobě, které bylo odňato úřední oprávnění, může být znovu uděleno
nejdříve po uplynutí 3 let od jeho odnětí, pokud vyhoví podmínkám o udělení úředního
oprávnění podle tohoto zákona.
(18) (19) Na fyzickou osobu, která je držitelem úředního oprávnění uděleného podle
dříve platných právních předpisů,42) se pohlíží jako na osobu s oprávněním podle tohoto
zákona.
(19) (20) Vydání úředního oprávnění nepodléhá správním poplatkům.
(20) (21) K osvědčování prací držitel úředního oprávnění používá razítko se státním
znakem, které obsahuje
a) jméno, příjmení a titul fyzické osoby,
b) číslo rozhodnutí o udělení úředního oprávnění,
c) text: „úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav“.
--------------------41a) Zákon č.269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
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42)

Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění
pozdějších předpisů.
***
Změna lesního zákona
Oddíl třetí
Lesní stráž
§ 38
(1) Lesní stráž je fyzická osoba zajišťující ochrannou službu v lesích při obecném
užívání lesů občany.
(2) Lesní stráž ustanovuje na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu orgán
státní správy lesů; v průkazu lesní stráže současně stanoví obvod její působnosti. Na řízení
o ustanovování lesní stráže se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
(3) Lesní stráží ustanoví orgán státní správy lesů fyzickou osobu, která je občanem
České republiky, je starší 21 let, nebyla odsouzena pro úmyslný trestný čin, má způsobilost
k právním úkonům, je zdravotně způsobilá, prokázala znalost práv a povinností lesní stráže
podle tohoto zákona a znalost souvisejících předpisů a složila před orgánem státní správy lesů
slib tohoto znění: „Slibuji, že jako lesní stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit
povinnosti při výkonu ochranné služby v lesích, že budu při výkonu této činnosti dodržovat
právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející lesní stráži.“
(4) Lesní stráži vydá orgán státní správy lesů služební odznak a průkaz lesní stráže.
Tento orgán také vede evidenci lesních stráží.
(5) Lesní stráž je povinna oznámit orgánu státní správy lesů do 30 dnů od jejich
vzniku všechny změny týkající se podmínek uvedených v odstavci 3.
(6) Orgán státní správy lesů ustanovení lesní stráže zruší, pokud fyzická osoba přestala
tuto funkci vykonávat, splňovat podmínky stanovené v odstavci 3 nebo se prokáže, že byla
ustanovena na podkladě nesprávných údajů. Orgán státní správy lesů může ustanovení lesní
stráže zrušit též z jiných důvodů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu. Osoba,
u níž orgán státní správy lesů zrušil ustanovení lesní stráží, je povinna neprodleně odevzdat
tomuto orgánu služební odznak a průkaz lesní stráže.
(7) Vzor služebního odznaku a průkazu lesní stráže stanoví ministerstvo právním
předpisem. Tímto předpisem stanoví též podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce lesní
stráže a o jejich ověřování.
(8) Orgán státní správy lesů, který lesní stráž ustanovuje, si k ověření
bezúhonnosti osoby uvedené v odstavci 3 vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle
zvláštního právního předpisu23a). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a
výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis
66

z Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

§ 39
Práva a povinnosti lesní stráže
(1) Lesní stráž je při své činnosti povinna
a) prokázat se průkazem lesní stráže a nosit služební odznak,
b) dohlížet na dodržování povinností spojených s obecným užíváním lesů (§ 19 a 20),
c) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy buď
vlastníku nebo uživateli lesa, nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě v neodkladných
případech též orgánům Policie České republiky nebo příslušným orgánům státní správy.
(2) Lesní stráž je při své činnosti oprávněna
a) zjistit totožnost osoby, která při obecném užívání lesa porušuje ustanovení tohoto zákona,
b) ukládat a vybírat pokuty za přestupky uvedené v § 53 tohoto zákona v blokovém řízení
podle zvláštního předpisu,24)
c) předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, kterou přistihne při přestupku, nelze-li
jinak zjistit její totožnost,
d) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní
policie, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.
§ 39a
(1) Stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc lesní stráži na její žádost nebo
s jejím vědomím, (dále jen „poškozený“). Stát se této odpovědnosti může zprostit jen tehdy,
způsobil-li si tuto škodu poškozený úmyslně.
(2) Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše náhrady
škody podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých
zvláštních případech.
(3) Stát odpovídá i za škodu na věcech, která poškozenému vznikla v souvislosti
s poskytnutím této pomoci. Přitom se hradí skutečná škoda, a to uvedením v předešlý stav;
není-li to možné nebo účelné, hradí se v penězích. Poškozenému může být přiznána i úhrada
nákladů spojených s pořízením nové věci náhradou za věc poškozenou.
(4) Stát odpovídá i za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí
poskytnutou lesní stráži.
(5) Stát odpovídá obdobně podle odstavců 2 a 3 též za škodu způsobenou lesní stráži
v souvislosti s plněním jejích úkolů.
(6) Stát odpovídá i za škodu způsobenou lesní stráží v souvislosti s plněním jejích
úkolů; to neplatí, pokud se jedná o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním
jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala.
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(7) Náhradu škody podle odstavců 1 až 6 poskytuje v zastoupení státu ten orgán státní
správy lesů, který ustanovil lesní stráž, k jejímuž výkonu se náhrada vztahuje.
______________________________
23a) Zákon č.269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
24)
Zákon ČNR č. 200/1990 Sb. , o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
HLAVA ŠESTÁ
LICENCE
§ 41
Obecné podmínky pro udělení licence
(1) Obecnými podmínkami pro udělení licence fyzické osobě jsou
a) dosažení věku 18 let,
b) státní občanství České republiky nebo občanství členského státu Evropské unie,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost.
(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen
a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem licence,
b) pro jiný trestný čin, spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze licence a osobě žadatele
o udělení licence je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při provozování
činnosti, která je předmětem licence.
(3) U právnické osoby musí obecné podmínky podle odstavce 1 splňovat její
odpovědný zástupce. Odpovědným zástupcem je fyzická osoba ustanovená právnickou
osobou, která odpovídá za odbornou úroveň výkonu činností, které jsou předmětem licence.
(4) Orgán státní správy lesů, který rozhoduje o udělení licence, si k ověřování
bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 2 vyžádá výpis z evidence Rejstříku
trestů podle zvláštního právního předpisu23a). Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů
a výpis z Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
---------------------------------------23a)

Zákon č.269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 42
Zvláštní podmínky pro udělení licence
(1) Zvláštními podmínkami pro udělení licence jsou
a) odborné lesnické vzdělání,
b) odborná lesnická praxe.

68

(2) Pro udělení licence podle § 26 odst. 1 se odborným lesnickým vzděláním rozumí
vysokoškolské vzdělání lesnického směru a odborná praxe žadatele musí být alespoň deset let.
(3) Pro udělení licence podle § 37 odst. 2 se odborným lesnickým vzděláním rozumí
vysokoškolské vzdělání lesnického směru nebo úplné středoškolské vzdělání lesnického
směru a odborná praxe žadatele musí být alespoň tři roky, jde-li o absolventa vysoké školy, a
alespoň deset let, jde-li o absolventa střední školy.
(4) U právnické osoby musí zvláštní podmínky splňovat její odpovědný zástupce.
§ 43
Překážky pro udělení licence
(1) Licence nemůže být udělena fyzické osobě, které byl uložen soudem nebo
správním orgánem zákaz činnosti týkající se provozování činnosti podle licence, dokud zákaz
trvá.
(2) Licence nemůže být udělena fyzické osobě zastávající funkci vedoucího
pracovníka ve státním podniku, státní organizaci nebo v obchodní společnosti zabývající se
podnikáním v oboru, který je předmětem licence. Licence nemůže být udělena také
zaměstnancům orgánů státní správy lesů, pokud to vylučují nebo omezují zákony, které
upravují jejich pracovněprávní vztahy.
§ 44
Rozhodnutí o licenci
(1) Pokud není k vydání rozhodnutí o licenci příslušné ministerstvo, je místně
příslušným k vydání rozhodnutí o licenci ten orgán státní správy lesů, v jehož územním
obvodu má fyzická osoba trvalý pobyt nebo právnická osoba sídlo.
(2) Zjistí-li orgán státní správy lesů, že žadatel o udělení licence splňuje předepsané
podmínky, vydá mu licenci. V rozhodnutí o licenci vydané fyzické osobě se uvede
a) jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo,
b) obchodní jméno,
c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
d) označení předmětu licence a její časový rozsah.
(3) V rozhodnutí o licenci vydané právnické osobě se uvede
a) obchodní jméno, sídlo, právní forma a jméno a bydliště osoby nebo osob, které jsou jejím
statutárním orgánem,
b) identifikační číslo,
c) osobní údaje odpovědného zástupce (§ 41 odst. 3),
d) označení předmětu licence a její časový rozsah.
(4) Licence je nepřenosná a platí na celém území České republiky.
(5) Ministerstvo stanoví právním předpisem náležitosti žádosti o udělení licence
a další podrobnosti o udělování licencí.
§ 45
Odnětí a zánik licence
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(1) Orgán státní správy lesů, který licenci udělil, ji odejme, jestliže
a) držitel licence nebo odpovědný zástupce právnické osoby již nesplňuje podmínky uvedené
v § 41 a 42,
b) nastanou překážky podle § 43,
c) o to držitel licence požádá,
d) držitel licence závažným způsobem poruší podmínky stanovené rozhodnutím o udělení
licence nebo tímto zákonem.
(2) Udělená licence zanikne
a) smrtí držitele licence, jde-li o fyzickou osobu,
b) zánikem právnické osoby.
***
Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

HLAVA V
LICENCE A LICENČNÍ ŘÍZENÍ
§ 20
Licence
(1) Dodavatel uvádějící reprodukční materiál do oběhu musí mít pro svoji činnost
platnou licenci udělenou ministerstvem podle tohoto zákona. Ministerstvo vede ústřední
evidenci dodavatelů.
(2) Ministerstvo udělí na základě písemné žádosti dodavatele licenci podle odstavce 1
a) fyzické osobě, která splňuje podmínky pro udělení licence, nebo
b) právnické nebo fyzické osobě, která ustanoví odpovědného zástupce splňujícího podmínky
pro udělení licence; odpovědný zástupce odpovídá za dodržování právních předpisů při
uvádění reprodukčního materiálu do oběhu.
(3) Podrobnosti podávání žádostí o udělení licence stanoví vyhláška.
§ 21
Podmínky pro udělení licence
(1) Licenci lze udělit fyzické osobě [§ 20 odst. 2 písm. a)] anebo právnické nebo
fyzické osobě, která má odpovědného zástupce [§ 20 odst. 2 písm. b)], pokud fyzická osoba
nebo její odpovědný zástupce splňuje podmínku
a) zletilosti,
b) plné způsobilosti k právním úkonům,
c) bezúhonnosti,
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d) úplného středního vzdělání lesnického směru a odborné praxe v oboru v trvání alespoň 5 let
nebo vysokoškolského vzdělání lesnického směru a odborné praxe v oboru v trvání alespoň 3
roky.
(2) Je-li fyzická osoba nebo odpovědný zástupce právnické nebo fyzické osoby
občanem členského státu Evropské unie, je v tomto členském státě úředně registrována jako
dodavatel reprodukčního materiálu, a splňuje-li podmínky uvedené odstavci 1 písm. a) až d),
vydá jí ministerstvo na základě písemné žádosti licenci.
(3) Podmínku bezúhonnosti pro účely tohoto zákona splňuje fyzická osoba, která
nebyla pravomocně odsouzena
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním,
b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
požadované licence (§ 20),
pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.12)
(4) Orgán státní správy lesů, který rozhoduje o udělení licence, si k ověření
bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. c) a odstavce 3 vyžádá výpis z evidence Rejstříku
trestů podle zvláštního právního předpisu12a). Žádost o vydání výpisu z evidence
Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a
to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) (5) Nesplňuje-li žádost náležitosti stanovené tímto zákonem a vyhláškou nebo
vyskytují-li se překážky, které brání dalšímu řízení, ministerstvo žadatele vyzve, aby
nedostatky odstranil, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu; současně ho upozorní, že
v případě neodstranění nedostatků v žádosti bude řízení zastaveno. Pokud žadatel nedostatky
v žádosti neodstraní, ministerstvo řízení zastaví.
§ 21a
Překážky pro udělení licence
Licenci nelze udělit té fyzické nebo právnické osobě,
a) které byl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz činnosti týkající se uvádění
reprodukčního materiálu do oběhu, a to po dobu trvání tohoto zákazu, nebo
b) které byla licence odebrána rozhodnutím podle § 23 odst. 1 písm. c) tohoto zákona, a to po
dobu pěti let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
§ 22
Rozhodnutí o licenci
(1) Jestliže žadatel splňuje podmínky podle § 21 odst. 1 pro udělení licence,
ministerstvo mu licenci udělí. Licence nemůže být udělena osobě, které byl uložen soudem
nebo správním orgánem zákaz činnosti týkající se uvádění reprodukčního materiálu do oběhu.
(2) V rozhodnutí o udělení licence ministerstvo uvede
a) číslo licence,
b) u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, popřípadě obchodní firmu nebo název,
místo trvalého pobytu nebo adresu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo
adresy, u právnických osob obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo,
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c) jméno a příjmení, místo trvalého pobytu nebo adresu a datum narození odpovědného
zástupce, byl-li ustanoven,
d) dobu platnosti licence.
(3) Splňuje-li dodavatel stanovené podmínky, ministerstvo na základě jeho žádosti
podané nejpozději 1 měsíc před ukončením doby platnosti licence rozhodne o prodloužení
doby platnosti licence.
§ 23
Odnětí a zánik licence
(1) Ministerstvo licenci odejme, jestliže
a) dodavatel nebo jeho odpovědný zástupce přestane splňovat podmínky stanovené pro
udělení licence, nebo
b) dodavateli nebo jeho odpovědnému zástupci byl uložen soudem nebo správním orgánem
zákaz činnosti týkající se uvádění reprodukčního materiálu do oběhu, nebo
c) dodavatel poruší povinnosti stanovené rozhodnutím o udělení licence nebo tímto zákonem,
nebo
d) dodavatel o odnětí licence požádá.
(2) Dodavatel je povinen oznámit ministerstvu vznik skutečností, které jsou důvodem
pro odnětí licence, a to nejpozději do 8 dnů od jejich vzniku.
(3) Licence zaniká
a) uplynutím doby platnosti,
b) smrtí dodavatele nebo jeho prohlášením za mrtvého, je-li dodavatel fyzickou osobou,
c) zánikem dodavatele, je-li dodavatel právnickou osobou.
-------------12)
Trestní zákon .
12a) Zákon č.269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
***
Změna zákona o myslivosti
§12
(1) Uživatel honitby je povinen pro každých započatých 500 ha honitby navrhnout
orgánu státní správy myslivosti ustanovení jedné myslivecké stráže. Návrh na ustanovení
myslivecké stráže se předkládá do 30 dnů od uzavření smlouvy o nájmu honitby anebo do 30
dnů ode dne, kdy byl uživatel honitby vyrozuměn orgánem státní správy myslivosti o zrušení
ustanovení myslivecké stráže; v případě užívání honitby na vlastní účet se návrh předkládá do
30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby.
(2) Mysliveckou stráž ustanovuje orgán státní správy myslivosti na období 10 let;
opakované ustanovení je možné. Návrh musí obsahovat písemný souhlas osoby navrhované
na ustanovení mysliveckou stráží. Nesplní-li uživatel honitby povinnost podle odstavce 1,
může ustanovit mysliveckou stráž orgán státní správy myslivosti a vyrozumí o tom uživatele
honitby.
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(3) Mysliveckou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která
a) je starší 21 let,
b) má bydliště na území České republiky,
c) je bezúhonná,
d) má způsobilost k právním úkonům,
e) je fyzicky a zdravotně způsobilá pro výkon funkce myslivecké stráže,
f) prokázala znalost práv a povinností myslivecké stráže podle tohoto zákona a znalost
souvisejících předpisů,
g) složila slib tohoto znění: „Slibuji, že jako myslivecká stráž budu s největší pečlivostí
a svědomitostí plnit povinnosti při výkonu ochrany myslivosti, že budu při výkonu této
činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející myslivecké stráži.“,
h) má platný lovecký lístek a platný zbrojní průkaz a je pojištěna (§ 48),
i) vyslovila s ustanovením do funkce písemný souhlas.
(4) Za bezúhonného se podle tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo uznán vinným ze spáchání přestupku na úseku
myslivosti 14) nebo komu byla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona.
(5) K posouzení bezúhonnosti osoby požádá orgán státní správy myslivosti o vydání
opisu z evidence Rejstříku trestů.15) Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení
odsouzení podle zvláštního zákona.16) Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a
opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(6) Orgán státní správy myslivosti před ustanovením prověří znalosti navrhované
osoby podle odstavce 3 písm. f) a přijme její slib podle odstavce 3 písm. g). Ustanovení
mysliveckou stráží provede vydáním služebního odznaku se státním znakem a průkazu
myslivecké stráže, ve kterém uvede dobu jeho platnosti a obvod působnosti. Obvod
působnosti myslivecké stráže je vymezován honitbou (honitbami).
(7) Myslivecká stráž je povinna oznámit orgánu, který ji ustanovil, každou změnu
podmínek uvedených v odstavci 3, a to do 30 dnů od vzniku této změny.
(8) Vyhláška stanoví vzor služebního odznaku se státním znakem, vzor průkazu
myslivecké stráže a podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce myslivecké stráže
a o jejich ověřování.
--------------14)
§ 35 a 46 zákona č. 200/1990 Sb. , o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
15)
Zákon č. 269/1994 Sb. , o Rejstříku trestů.
16)
§ 69 zákona č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
HLAVA I
MYSLIVECKÝ HOSPODÁŘ
§ 35
(1) Uživatel honitby je povinen navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení
mysliveckého hospodáře. Předpokladem pro zastávání této funkce je, že navržená osoba
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a) má způsobilost k právním úkonům,
b) je starší 21 let,
c) je bezúhonná, (§ 12 odst. 4); k prokázání bezúhonnosti předloží výpis z evidence Rejstříku
trestů; 15) k uloženým pokutám za přestupky na úseku myslivosti14) a k pokutám za přestupky
uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení
uplynuly 2 roky,
d) má bydliště na území České republiky,
e) má platný lovecký lístek,
f) má platný zbrojní průkaz skupiny C,
g) je pojištěna (§ 48), a
h) složila zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které je myslivost vyučovacím
předmětem, nebo úspěšně ukončila studia na střední odborné škole nebo vyšší odborné škole,
na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, nebo složila
vyšší odbornou mysliveckou zkoušku anebo složila zkoušku pro myslivecké hospodáře;
potvrzení o složení zkoušky vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou.
(2) Orgán státní správy myslivosti, který rozhoduje o ustanovení mysliveckého
hospodáře, si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. c) vyžádá podle zvláštního
právního předpisu15) opis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání opisu z evidence
Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě,
a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také
třeba předložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku myslivosti
jí nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku podle zákona
o přestupcích14), ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona.
K uloženým sankcím za přestupky na úseku myslivosti14) a k pokutám za přestupky
uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich
uložení uplynuly 2 roky.
(2) (3) Navrhnout ustanovení mysliveckého hospodáře je uživatel honitby povinen do
15 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby, po uzavření smlouvy o nájmu
honitby nebo po nabytí právní moci, rozhodnutí o odvolání, popřípadě po zániku funkce
dosavadního mysliveckého hospodáře, jakož i po doručení rozhodnutí, jímž bylo odmítnuto
jmenovat mysliveckým hospodářem navrženou osobu.
(3) (4) Myslivecký hospodář je při své činnosti oprávněn
a) vypracovat a spolu se zástupcem uživatele honitby podepisovat úkony týkající se
mysliveckého hospodaření, například návrh plánu mysliveckého hospodaření a statistický
výkaz o stavu honitby,
b) zastupovat uživatele honitby při jednání týkajícím se mysliveckého hospodaření,
c) kontrolovat ulovenou zvěř a její označení, být předem zpraven o provádění dohledávky
poraněné zvěře, která přeběhla nebo přeletěla ze sousední honitby,
d) požadovat předložení loveckého lístku a potvrzení o povinném pojištění od osob, které loví
v honitbě zvěř; při zjištění neplatnosti loveckého lístku nebo nepředložení potvrzení
o povinném pojištění vyzvat lovce, aby honitbu opustil, a případ oznámit orgánu státní správy
myslivosti; uvedené osoby jsou povinny předložit požadované doklady, popřípadě honitbu
opustit,
e) usmrcovat toulavé psy a kočky, další zvířata škodlivá myslivosti, zdivočelá domácí zvířata
a volně se pohybující zvířata z farmových chovů zvěře podle § 14 odst. 1 písm. e) a g),
f) vést společné lovy, požadovat předložení dokladů loveckých psů, zastavit provádění
společného lovu, nejsou-li splněny podmínky pro něj stanovené, nebo není-li dbáno
bezpečnostních pravidel při použití loveckých zbraní.
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(4) (5) Myslivecký hospodář je při své činnosti povinen
a) prokázat se průkazem mysliveckého hospodáře,
b) zabezpečovat plnění povinností spojených s chovem a lovem zvěře,
c) navrhovat uživateli honitby opatření k řádnému mysliveckému hospodaření v honitbě;
odpovídá mu za toto hospodaření,
d) vést záznamy o hospodaření v honitbě, zejména o ulovené zvěři, jejím prodeji a ostatních
dispozicích s ní, a připravovat statistická hlášení pro orgány státní správy myslivosti,
e) evidovat vydané povolenky k lovu, v honitbě používané lovecké psy (s rozdělením na psy
započítané do minimálního předepsaného počtu pro honitbu a na psy ostatní), vést další
předepsané evidence,
f) nejpozději následující den po skončení honu zajistit provedení společné dohledávky
s použitím loveckých psů,
g) vyloučit z účasti na honu střelce, honce i další osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo
jiných toxických látek, osoby mladší 15 let a osoby, které hrubým způsobem porušily
bezpečnostní pravidla; uvedené osoby jsou povinny místo honu opustit,
h) provádět a zajišťovat opatření na ochranu zvěře,
i) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy uživateli
honitby a orgánu státní správy myslivosti, který jej ustanovil,
j) zabezpečit průkaz mysliveckého hospodáře proti zneužití, ztrátě a odcizení; případné takové
skutečnosti neprodleně oznámit orgánu státní správy myslivosti, který mu průkaz vydal.
(5) (6) Myslivecký hospodář může v odůvodněných případech na dočasnou dobu pro
některý úkon přenést své povinnosti a oprávnění s výjimkou oprávnění podle odstavce 3 písm.
e) na osobu, která drží lovecký lístek nejméně předchozích 5 let.
(6) (7) Mysliveckého hospodáře ustanovuje a odvolává orgán státní správy myslivosti
na návrh uživatele honitby. Pro ustanovování a odvolávání platí obdobně ustanovení § 12
odst. 3 a § 13.
(7) (8) Vyhláška stanoví vzor průkazu mysliveckého hospodáře, dále způsob
provádění zkoušek pro myslivecké hospodáře, a které myslivecké organizace a školy, na
kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, mohou být
pověřeny organizací těchto zkoušek.
---------------------14)
§ 35 a 46 zákona č. 200/1990 Sb. , o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
15)
Zákon č. 269/1994 Sb. , o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 47
Lovecký lístek
(1) Lovecké lístky vydává orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu má žadatel
trvalý pobyt. Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České republice,
vydává lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují.
(2) Druhy loveckých lístků jsou:
a) lovecký lístek pro české občany,
b) lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním
oborem nebo povinným vyučovacím předmětem,
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c) lovecký lístek pro cizince.
(3) Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že
a) je starší 16 let,
b) má způsobilost k právním úkonům,
c) složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje
myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy,
na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se
za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu
vystavený v cizině; potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti vystavené jejím pořadatelem
je veřejnou listinou,
d) je bezúhonný (§ 12 odst. 4) občan České republiky; k prokázání bezúhonnosti předloží
výpis z evidence Rejstříku trestů; 15) k uloženým pokutám za přestupky na úseku
myslivosti14) a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od
právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky; u cizince, který nemá pobyt na
území České republiky a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis
z Rejstříku trestů15) nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu,
e) je pojištěn (§ 48).
(4) Orgán státní správy myslivosti, který vydává lovecké lístky, si k ověření
bezúhonnosti podle odstavce 3 písm. d) vyžádá podle zvláštního právního předpisu15)
výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba
předložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku myslivosti jí
nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku podle zákona
o přestupcích14), ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona.
K uloženým sankcím za přestupky na úseku myslivosti14) a k pokutám za přestupky
uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich
uložení uplynuly 2 roky. U cizince, který nemá pobyt na území České republiky a žádá o
vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis z evidence Rejstříku
trestů15) nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu.
(4) (5) Orgán státní správy myslivosti odebere nejdéle na dobu 5 let lovecký lístek,
zjistí-li dodatečně takovou okolnost, pro kterou by vydání loveckého lístku muselo být
odepřeno, nebo vznikla-li taková okolnost po jeho vydání. Orgán státní správy myslivosti
může vydání loveckého lístku odepřít, bylo-li proti žadateli zahájeno soudní řízení pro trestný
čin nebo správní řízení k uložení pokuty podle § 64.
(5) (6) Vyhláška stanoví podrobnosti vydávání a odebírání loveckých lístků, povinné
náležitosti povolenky k lovu a dále obsah zkoušek z myslivosti a způsob jejich provádění,
a které myslivecké organizace 6) a školy, na kterých je myslivost studijním oborem nebo
povinným vyučovacím předmětem, mohou být pověřeny organizací zkoušek z myslivosti.
------------------------14)
§ 35 a 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
15)
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
***
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Změna zákona o rybářství
Řízení o povolení výkonu rybářského práva
§8
(1) Žádost o povolení výkonu rybářského práva (dále jen „žádost“) musí obsahovat
tyto náležitosti
a) označení a číslo rybářského revíru,
b) jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, podpis žadatele, jde-li o fyzickou osobu,
c) obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo, jméno, příjmení
a podpis statutárního orgánu žadatele, jde-li o právnickou osobu,
d) návrh osob splňujících předpoklady pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho
zástupce,
e) návrh způsobu hospodaření v příslušném rybářském revíru,
f) jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt osob navržených za rybářského hospodáře
a jeho zástupce,
g) prokázání bezúhonnosti výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo z jiné obdobné evidence
ne starším 3 měsíců, je-li žadatelem o povolení výkonu rybářského práva fyzická osoba, jakož
i prokázání bezúhonnosti osoby navržené za rybářského hospodáře nebo zástupce rybářského
hospodáře a nebo u člena statutárního orgánu právnické osoby,
h) zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik v souvislosti s hospodařením v příslušném
rybářském revíru, včetně návrhu na jejich řešení,
i) návrh žadatele na jeho vypořádání se s původním uživatelem rybářského revíru,
j) datum podání žádosti.
(2) Příslušný rybářský orgán, který rozhoduje o povolení výkonu rybářského
práva si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. g) vyžádá podle zvláštního
právního předpisu8a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu
z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Fyzická osoba,
která není státním občanem České republiky, je ke splnění podmínky bezúhonnosti
povinna předložit doklad odpovídající výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem,
jehož je tato osoba občanem, jakož i odpovídajícími doklady vydanými státy, v nichž se
po dobu delší než 3 měsíce v posledních 3 letech zdržovala, a které nesmí být starší než 3
měsíce. Je-li žadatelem právnická osoba, prokazuje se bezúhonnost u člena statutárního
orgánu právnické osoby, oprávněného jednat za tuto osobu.
(2) (3) Právnická osoba k žádosti přiloží též doklad osvědčující její registraci
příslušným orgánem.
(3) (4) Je-li žadatelem osoba pověřená všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky
rybníka nebo pozemku, na němž se nachází uzavřená voda, na kterém byl vyhlášen rybářský
revír, přiloží k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva též dohodu všech
vlastníků nebo všech spoluvlastníků uvedených nemovitostí o pověření žadatele, jako osoby
oprávněné k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva svým jménem.
(4) (5) Je-li žadatelem nájemce rybníka nebo pozemku, na němž se nachází uzavřená
voda, předloží k žádosti doklad, že uzavřel nájemní vztah k uvedené nemovitosti za účelem
výkonu rybářského práva s vlastníkem nebo všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky.
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(5) (6) Příslušný rybářský orgán povolí výkon rybářského práva žadateli, který
a) dosáhl věku 18 let,
b) je plně způsobilý k právním úkonům,
c) prokázal svoji bezúhonnost [odstavec 1 písm. g)] (odstavec 2),
d) navrhl osoby způsobilé na funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce,
e) je způsobilý zajistit potřebnou úroveň péče o příslušný rybářský revír,
f) se zaváže zpřístupnit příslušný rybářský revír dalším držitelům povolenek k lovu,
g) předložil zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik v souvislosti s hospodařením
v příslušném rybářském revíru, včetně návrhu na jejich řešení,
h) předložil návrh způsobu hospodaření v příslušném rybářském revíru,
i) se zaváže vypořádat se s původním uživatelem rybářského revíru.
(6) (7) Ten, jemuž byl povolen výkon rybářského práva, je povinen vypořádat se
s předcházejícím uživatelem rybářského revíru v rozsahu stanoveném prováděcím právním
předpisem.
-----------------8a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
HLAVA IV
RYBÁŘSKÁ STRÁŽ
§ 14
(1) Pro zajištění ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb v rybnících je
uživatel rybářského revíru povinen a subjekt hospodařící na rybochovném zařízení oprávněn
navrhnout rybářskou stráž. Rybářskou stráž ustanovuje, odvolává a zrušuje a stanovuje rozsah
působnosti na návrh uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu obecní úřad
obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého bydliště navrhované osoby. Ten
vede evidenci všech rybářských stráží, které byly ustanoveny v obvodu jeho působnosti.
Příslušný rybářský orgán vydá rybářské stráži odznak a průkaz rybářské stráže. Subjekt, který
rybářskou stráž ustanovil či ji vede v evidenci, je oprávněn nejméně jednou za 5 let ověřovat
náležitosti, na základě kterých byl souhlas udělen, včetně kvalifikačních požadavků.
(2) Rybářskou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která
a) je starší 21 let,
b) splňuje podmínku bezúhonnosti (odstavec 7),
c) je způsobilá k právním úkonům,
d) je zdravotně způsobilá pro výkon funkce rybářské stráže,
e) prokázala znalost práv a povinností rybářské stráže podle tohoto zákona a znalost
souvisejících právních předpisů,
f) složila před příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností slib tohoto znění:
„Slibuji, že jako rybářská stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při
kontrole dodržování rybářského zákona a prováděcích právních předpisů k rybářskému
zákonu, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění
příslušející rybářské stráži“.
(3) Za zdravotně způsobilou se považuje osoba, jejíž zdravotní stav nevylučuje pobyt
v přírodě a nevylučuje pohyb v nerovném terénu, dále osoba, která nemá sníženou schopnost
78

orientace, nemá závažná onemocnění sluchu a zraku, netrpí kolapsovými stavy
a záchvatovitými onemocněními, včetně epilepsie, netrpí závažným duševním onemocněním
nebo závažnou poruchou osobnosti anebo dalšími onemocněními, která omezují nebo vylučují
výkon funkce rybářské stráže.
(4) Zdravotní způsobilost rybářské stráže zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti
vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky. Posuzujícím lékařem se pro
účely tohoto zákona rozumí praktický lékař, u kterého je rybářská stráž registrována k léčebné
péči; pokud má tato stráž postavení zaměstnance, pak lékař zařízení závodní preventivní péče.
13)

(5) Posudek o zdravotní způsobilosti rybářské stráže lze použít pro účely, pro které byl
vydán, jen do doby 3 měsíců od jeho vydání posuzujícím lékařem. Časová platnost posudku je
omezena na dobu 5 let ode dne jeho vydání, pokud změna zdravotního stavu nevede ke změně
zdravotní způsobilosti před uplynutím této doby.
(6) Fyzická osoba, která byla ustanovena rybářskou stráží, je veřejným činitelem podle
zvláštního právního předpisu.14)
(7) Za splnění podmínky bezúhonnosti fyzické osoby pro rybářskou stráž se považuje
předložení výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo z jiné obdobné evidence ne starší 3 měsíců
a předložení čestného prohlášení, jímž dosvědčí, že na úseku rybářství nebyla uznána vinnou
ze spáchání přestupku podle zákona o přestupcích, aniž jí byla pravomocně uložena pokuta
podle tohoto zákona.
(7) Příslušný rybářský orgán, který ustanovuje rybářskou stráž, si k ověření
bezúhonnosti podle odstavce 2 písm. b) vyžádá podle zvláštního právního předpisu 8a)
výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba
předložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku rybářství jí
nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku podle zákona o přestupcích,
ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona. Ke splnění podmínky
bezúhonnosti je také třeba předložení dokladů odpovídajících výpisu z evidence
Rejstříku trestů vydaných státem, jehož je osoba občanem, jakož i doklady vydané státy,
v nichž se tato osoba více než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech, které
nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatelem fyzická osoba. Je-li žadatelem právnická
osoba, prokazuje se bezúhonnost u člena statutárního orgánu právnické osoby,
oprávněného jednat za tuto osobu.
(8) Na řízení o ustanovování a zrušení ustanovení rybářské stráže se nevztahuje
správní řád.
(9) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce
rybářské stráže a o jejich ověřování a vzor služebního odznaku a průkazu rybářské stráže.
§ 15
Zánik ustanovení rybářské stráže
(1) Ustanovení rybářskou stráží zaniká
a) zánikem rybářského revíru, pro který byla rybářská stráž ustanovena,
79

b) zánikem výkonu rybářského práva uživatele rybářského revíru, který rybářskou stráž
navrhl,
c) zrušením ustanovení rybářské stráže příslušným rybářským orgánem,
d) dnem doručení oznámení rybářské stráže příslušnému rybářskému orgánu o skončení
výkonu rybářské stráže,
e) úmrtím osoby ustanovené za rybářskou stráž.
(2) Příslušný rybářský orgán ustanovení rybářské stráže zruší, pokud fyzická osoba
přestala tuto funkci vykonávat nebo splňovat podmínky stanovené v § 14 odst. 2 písm. b) až
e) nebo se prokáže, že byla ustanovena na podkladě nesprávných nebo nepravdivých údajů.
Příslušný rybářský orgán může ustanovení rybářské stráže zrušit na návrh uživatele
rybářského revíru nebo z vlastního podnětu z důvodu závažného nebo opakovaného porušení
zákona rybářskou stráží.
(3) Osoba, u níž ustanovení rybářskou stráží zaniklo podle odstavce 1 písm. a) až d),
nebo bylo zrušeno její ustanovení rybářskou stráží podle odstavce 2, je povinna neprodleně
odevzdat příslušnému rybářskému orgánu služební odznak a průkaz rybářské stráže.
§ 16
Oprávnění rybářské stráže
Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna
a) kontrolovat
1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí
lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon,
2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže
nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení
rybářského práva,
3. osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení příslušného rybářského
orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zda vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich
způsobilost k práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou
použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,
4. užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování právních
předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářského práva,
5. způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;
b) požadovat
1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného
rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední
blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo
jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního
organizmu,
3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie,
nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;
c) zadržet
1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem,
a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,
2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin,
nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;
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d) vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení v souvislosti s výkonem
funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně nutném, a užívat k tomu v nezbytné míře
existující přístupové cesty;
e) ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku podle tohoto zákona
a podle zákona o přestupcích.
§ 17
(1) Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna
a) nosit služební odznak na viditelném místě,
b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,
c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,
d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,
e) oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského
revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil,
popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny15) nebo Policii České republiky16).
(2) Rybářská stráž je povinna oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností všechny změny týkající se podmínek uvedených v § 14 odst. 2 písm. b) až e).
§ 18
(1) Odpovědnost za škodu způsobenou rybářskou stráží v souvislosti s výkonem její
činnosti podle tohoto zákona a náhradu škody upravuje zvláštní zákon.17)
(2) Náhrada škody se neposkytne, jde-li o škodu způsobenou osobě, která svým
protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok rybářské stráže vyvolala, pokud
rybářská stráž při takovém zákroku nepřekročila svá oprávnění.
(3) Utrpí-li rybářská stráž v souvislosti s výkonem činnosti podle tohoto zákona škodu
na zdraví, náleží jí náhrada škody podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za
škodu na zdraví v některých zvláštních případech.
(4) Utrpí-li rybářská stráž v souvislosti s výkonem činnosti podle tohoto zákona škodu
na věcech, náleží jí náhrada škody. Náhrada škody se poskytne podle zvláštního právního
předpisu.19)
(5) Náhradu škody, kterou způsobila nebo utrpěla rybářská stráž v souvislosti
s výkonem činnosti podle tohoto zákona, poskytne příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností, který ustanovil rybářskou stráž, s jejímž výkonem činnosti podle tohoto zákona
vznik škody souvisí.
(6) Ustanovení o odpovědnosti za škodu se vztahují také na osobu, která škodu
způsobila, nebo utrpěla v souvislosti s pomocí poskytnutou rybářské stráži při výkonu
činnosti podle tohoto zákona nebo na její žádost anebo s jejím vědomím. Náhrada škody se
poskytuje podle zvláštních právních předpisů. 19) Náhradu škody poskytuje příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností, který rybářskou stráž ustanovil.
____________________
13)
§ 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
14)
§ 89 odst. 9 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
15)
§ 75 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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16)

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb. ,
o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
19)
§ 438 až 450 občanského zákoníku , ve znění pozdějších předpisů.
17)

***
Změna zákona o zeměměřictví
§ 14
Udělení úředního oprávnění
(1) Úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) uděluje Úřad. Úřední oprávnění
podle § 13 odst. 1 písm. d) uděluje Ministerstvo obrany.
(2) Úřední oprávnění se udělí fyzické osobě na podkladě její písemné žádosti, jestliže
a) je plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná,
b) má ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru alespoň magisterského
studijního programu11a) a poté vykonala v České republice nejméně 5 let odborné praxe
v zeměměřických činnostech, pro které žádá o udělení úředního oprávnění, a
c) úspěšně složila zkoušku odborné způsobilosti (dále jen „zkouška“).
(3) Po úspěšném vykonání zkoušky příslušný orgán uvedený v odstavci 1 rozhodne
o udělení úředního oprávnění a do 10 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí fyzické osobě
úřední oprávnění vydá.
(4) Pokud fyzická osoba, která je občanem členského státu Evropské unie, je držitelem
oprávnění obdobného úřednímu oprávnění podle § 13, vydá jí příslušný orgán uvedený
v odstavci 1 na základě její písemné žádosti úřední oprávnění, splňuje-li podmínku uvedenou
v odstavci 2 písm. a) a úspěšně složila srovnávací zkoušku odborné způsobilosti nebo
vykonala v České republice tříletou odbornou praxi v zeměměřických činnostech, pro které
žádá o udělení úředního oprávnění.
(5) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně
odsouzen
a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s výkonem zeměměřických činností,
b) pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň
1 roku.
(6) Absolvování vysokoškolského vzdělání zeměměřického směru mimo území České
republiky prokáže fyzická osoba osvědčením příslušného orgánu.
(7) Písemná žádost o udělení úředního oprávnění
a) podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) se podává zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu 2)
(dále jen „inspektorát“), v jehož působnosti má fyzická osoba místo trvalého pobytu; jestliže
fyzická osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky, podává žádost Zeměměřickému
a katastrálnímu inspektorátu v Praze,
b) podle § 13 odst. 1 písm. d) se podává Ministerstvu obrany.
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(8) Úřad a Ministerstvo obrany vedou seznamy fyzických osob, kterým udělily úřední
oprávnění. Seznamy jsou veřejně přístupné. Seznam vedený Úřadem je k nahlédnutí u orgánů
zeměměřictví a katastru, seznam vedený Ministerstvem obrany je k nahlédnutí u tohoto
ministerstva.
(9) Za účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby si úřad udělující oprávnění
vyžádá podle zvláštního právního předpisu11b) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost
o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se
předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
-----------------2)
Zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění
pozdějších předpisů.
11a)
§ 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
11b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
***
Změna zákona o dráhách
§ 13
Za bezúhonného podle § 12 se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro
trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s povolovanou činností, nebo pro
trestný čin spáchaný úmyslně.
§ 13a
Za účelem zjištění, zda osoba podle § 12 písm. a) nebo b) splňuje podmínku
bezúhonnosti podle § 13, si drážní správní úřad vyžádá podle zvláštního právního
předpisu5b) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů
a výpis z Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
-------------5b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 14
Odbornou způsobilost prokazuje žadatel dokladem o ukončeném vysokoškolském
vzdělání ekonomického nebo dopravního nebo technického nebo právního zaměření
a dokladem o vykonání tříleté praxe v řídící činnosti v oboru provozování drah nebo
dokladem o ukončení úplného středního odborného vzdělání ekonomického nebo dopravního
nebo technického zaměření a dokladem o vykonání pětileté praxe v řídící činnosti v oboru
provozování drah.
§ 14a
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(1) Finanční způsobilostí k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální se
rozumí schopnost provozovatele dráhy finančně zabezpečit zahájení a řádné provozování
dráhy pro potřeby plynulé a bezpečné drážní dopravy.
(2) Finanční způsobilost se prokazuje
a) podrobným obchodním rozpočtem na roční účetní období, ve kterém příjmy z poplatků za
použití dopravní cesty dráhy, náklady na údržbu a opravy dráhy pro účely zajištění její
provozuschopnosti a další náklady na zajištění provozování dráhy musí být uvedeny
odděleně, s uvedením ostatních obchodních a provozních příjmů a plateb a přehledu dlužníků
a věřitelů,
b) objemem dostupných finančních prostředků včetně stavu bankovních účtů a úvěrů,
c) provozním kapitálem,
d) účetní závěrkou ověřenou auditorem, včetně její přílohy v úplném rozsahu, (výkaz o
peněžních tocích) v případě, že provozovatel dráhy v předcházejícím ročním účetním období
vykonával podnikatelskou činnost.
(3) Podrobnější členění údajů podle odstavce 2 a způsob jejich výpočtu stanoví
prováděcí předpis.
§ 15
(1) Žádost o vydání úředního povolení musí obsahovat:
a) obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby, která hodlá provozovat dráhu,
a jméno a bydliště osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem, a identifikační
číslo, bylo-li přiděleno, nebo jméno a trvalý pobyt, obchodní jméno a rodné číslo fyzické
osoby, která hodlá provozovat dráhu, jakož i stejné údaje týkající se odpovědného zástupce,
je-li ustanoven,
b) označení vlastníka dráhy,
c) označení dráhy a její popis, včetně určení začátku a konce dráhy, místa styku vzájemně
zaústěných drah a stavební délku dráhy.
(2) Žádost o vydání úředního povolení musí být doložena:
a) výpisem z rejstříku trestů fyzické osoby a výpisem z rejstříku trestů odpovědného zástupce,
je-li ustanoven, je-li žadatelem fyzická osoba, nebo výpisem z rejstříku trestů všech členů
statutárního orgánu, je-li žadatelem právnická osoba, výpis z evidence rejstříku trestů nesmí
být starší než 3 měsíce,
b) a) výpisem z obchodního rejstříku, jde-li již o zapsanou právnickou osobu, je-li žadatelem
právnická osoba, nebo dokladem prokazujícím založení právnické osoby,
c) b) písemným dokladem o existenci smluvního vztahu mezi žadatelem a odpovědným
zástupcem, byl-li ustanoven, je-li žadatelem fyzická osoba,
d) c) dokladem prokazujícím odbornou způsobilost fyzické osoby nebo dokladem
prokazujícím odbornou způsobilost odpovědného zástupce, je-li ustanoven, je-li žadatelem
fyzická osoba, nebo dokladem prokazujícím odbornou způsobilost alespoň jednoho z členů
statutárního orgánu, je-li žadatelem právnická osoba,
e) d) dokladem osvědčujícím vlastnictví žadatele k dráze nebo dokladem osvědčujícím právní
vztah žadatele k dráze, pokud není žadatel jejím vlastníkem,
f) e) dokladem prokazujícím technickou způsobilost dráhy k jejímu provozování,
g) f) doklady prokazujícími finanční způsobilost, jedná-li se o žadatele, který hodlá
provozovat dráhu celostátní nebo dráhu regionální,
h) g) dokladem o zaplacení správního poplatku.
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Licence
§ 24
(1) Drážní doprava může být provozována veřejně nebo neveřejně.
(2) Veřejná drážní doprava je doprava provozovaná dopravcem k uspokojování
obecných přepravních potřeb podle předem vyhlášených přepravních podmínek, zveřejněného
jízdního řádu a tarifu.
(3) Neveřejná drážní doprava je doprava provozovaná dopravcem k uspokojování
individuálních přepravních potřeb podle smluvních podmínek.
(4) Provozovat drážní dopravu na dráze může právnická nebo fyzická osoba, zapsaná
v obchodním rejstříku, na základě platné licence, přidělené kapacity dopravní cesty, jedná-li
se o drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální, platného osvědčení dopravce, pokud
tento zákon nestanoví jinak, a uzavřené smlouvy o provozování drážní dopravy, není-li
provozovatel dráhy a dopravce jedna osoba.
(5) Drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální lze provozovat, byla-li za užití
dráhy sjednána cena podle cenových předpisů6) a stanoven způsob její úhrady.
(6) Licenci uděluje na základě žádosti drážní správní úřad.
§ 25
Licence může být udělena za podmínky, že:
a) fyzická osoba a její odpovědný zástupce, byl-li ustanoven, dosáhli věku 18 let, jsou
způsobilí k právním úkonům, bezúhonní a odborně způsobilí; žadatel nemusí splňovat
podmínku odborné způsobilosti, jestliže ji splňuje jeho odpovědný zástupce,
b) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, je-li žadatelem právnická osoba, dosáhli
věku 18 let, jsou způsobilí k právním úkonům, jsou bezúhonní a alespoň jeden člen
statutárního orgánu je odborně způsobilý,
c) žadatel, který hodlá provozovat drážní dopravu na dráze celostátní nebo na dráze
regionální, prokáže finanční způsobilost k provozování drážní dopravy,
d) technické podmínky dráhy to umožňují.
§ 26
Za bezúhonného podle § 25 se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro
trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s udělovanou licencí, nebo pro trestný
čin spáchaný úmyslně.
§ 26a
Za účelem zjištění, zda osoba podle § 25 písm.a) nebo b) splňuje podmínku
bezúhonnosti podle § 26, si drážní správní úřad vyžádá podle zvláštního právního
předpisu5b) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů
a výpis z Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
§ 27
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Odbornou způsobilost prokazuje žadatel dokladem o ukončeném vysokoškolském
vzdělání ekonomického nebo dopravního nebo technického nebo právního zaměření
a dokladem o vykonání tříleté praxe v řídící činnosti v oboru drážní dopravy nebo dokladem
o ukončení úplného středního odborného vzdělání ekonomického nebo dopravního nebo
technického zaměření a dokladem o vykonání pětileté praxe v řídící činnosti v oboru drážní
dopravy.
§ 27a
(1) Finanční způsobilostí k provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo na
dráze regionální se rozumí schopnost dopravce finančně zabezpečit zahájení a řádné
provozování drážní dopravy a schopnost zabezpečit současné a budoucí závazky minimálně
na období jednoho roku.
(2) Finanční způsobilost se prokazuje
a) obchodním majetkem,
b) objemem dostupných finančních prostředků, včetně stavu bankovních účtů a úvěrů,
c) provozním kapitálem,
d) podnikatelským plánem na první rok provozování drážní dopravy,
e) účetní závěrkou ověřenou auditorem, včetně její přílohy v úplném rozsahu (výkaz
o peněžních tocích) v případě, že dopravce v předcházejícím ročním účetním období
vykonával podnikatelskou činnost,
f) dokladem o financování drážních vozidel.
(3) Dopravce není finančně způsobilý, zejména pokud vstoupil do likvidace nebo byl
na jeho majetek prohlášen konkurs nebo byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu na jeho
majetek pro nedostatek majetku6a) nebo jestliže dluží nedoplatky na daních, pojistném na
sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné
zdravotní pojištění.
(4) Dopravce musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem drážní dopravy.
(5) Podrobnosti o způsobu prokazování finanční způsobilosti k zahájení a provozování
drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální stanoví prováděcí předpis.
§ 28
(1) Žádost o udělení licence musí obsahovat:
a) obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby, která hodlá provozovat drážní
dopravu, a jméno a bydliště osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem,
a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo jméno a trvalý pobyt, obchodní jméno a rodné
číslo fyzické osoby, která hodlá provozovat drážní dopravu, jakož i stejné údaje týkající se
odpovědného zástupce, je-li ustanoven,
b) údaje o dráze, na které má být drážní doprava provozována, a údaj, v kterých úsecích dráhy
(traťový úsek, trasa linky) hodlá žadatel provozovat drážní dopravu,
c) označení provozovatele dráhy,
d) údaje vztahující se k druhu dopravy a rozsahu služeb poskytovaných v souvislosti
s přepravou osob a věcí,
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e) údaje o počtu a druhu provozovaných drážních vozidel,
f) u dráhy tramvajové, trolejbusové a speciální dráhy návrh časového vedení požadovaných
spojů a návrh tras linek, včetně zastávek pro nástup a výstup a určení výchozí a cílové
zastávky.
(2) Žádost o licenci musí být doložena:
a) výpisem z rejstříku trestů fyzické osoby a výpisem z rejstříku trestů odpovědného zástupce,
je-li ustanoven, je-li žadatelem fyzická osoba, nebo výpisem z rejstříku trestů osoby nebo
osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy, je-li žadatelem právnická osoba, který
není starší než 6 měsíců,
b) a) písemným dokladem o existenci smluvního vztahu mezi žadatelem a odpovědným
zástupcem, byl-li ustanoven, je-li žadatelem fyzická osoba,
c) b) výpisem z obchodního rejstříku nebo dokladem prokazujícím založení právnické osoby,
d) c) dokladem prokazujícím odbornou způsobilost fyzické osoby, nebo dokladem
prokazujícím odbornou způsobilost odpovědného zástupce, je-li ustanoven, je-li žadatelem
fyzická osoba, nebo dokladem prokazujícím odbornou způsobilost alespoň jednoho z členů
statutárního orgánu, je-li žadatelem právnická osoba,
e) d) doklady prokazujícími finanční způsobilost, jedná-li se o žadatele, který hodlá
provozovat drážní dopravu na dráze celostátní nebo na dráze regionální,
f) e) dokladem o zaplacení správního poplatku.
---------------5b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
6)
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.
6a)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení
Evropské železniční agentury (nařízení o Agentuře).

HLAVA DRUHÁ
ZPŮSOBILOST K ŘÍZENÍ DRÁŽNÍCH VOZIDEL
§ 45
(1) Řídit drážní vozidlo (dále jen „řízení“) mohou jen osoby s platným průkazem
způsobilosti k řízení.
(2) Průkaz způsobilosti k řízení vydává drážní správní úřad žadateli, který prokázal
odbornou způsobilost zkouškou. Zkoušce se může podrobit žadatel, který
a) dosáhl předepsaného věku a vzdělání,
b) je spolehlivý k řízení (§ 46),
c) prokázal svou zdravotní způsobilost,
d) podrobil se předepsané výuce a výcviku.
(3) Podmínky zdravotní způsobilosti, věku a vzdělání, rozsah potřebných odborných
znalostí, způsob provádění výuky a výcviku a způsob provádění zkoušek stanoví prováděcí
předpis.
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(4) Drážní správní úřad nařídí přezkoušení odborné a zdravotní způsobilosti osob
k řízení v případě, že při řízení vykazují nedostatky, které mohou ohrozit bezpečnost drážní
dopravy. Podle výsledku přezkoušení může drážní správní úřad rozhodnout o omezení řízení
nebo o zákazu řízení. V případě rozhodnutí o zákazu řízení drážní správní úřad odejme osobě
průkaz způsobilosti k řízení.
(5) Drážní správní úřad nařídí přezkoušení odborné a zdravotní způsobilosti osob
k řízení, má-li důvodné pochybnosti o zdravotní nebo odborné způsobilosti těchto osob.
V těchto případech drážní správní úřad zadrží průkaz způsobilosti k řízení do doby, kdy
důvody pro zadržení průkazu pominou.
(6) Bez průkazu způsobilosti mohou řídit drážní vozidlo osoby při jízdním výcviku
nebo při zkoušce z řízení drážního vozidla. Při provozování drážního vozidla neschváleného
typu pro účely zkušebního provozu a při zkouškách pro schválení typu nebo změny typu
může drážní vozidlo řídit osoba dodavatele bez průkazu způsobilosti pouze pod dohledem
osoby dopravce, který zodpovídá za zachování všech zásad pro bezpečnost drážní dopravy.
(7) Drážní vozidlo náležející zahraničnímu dopravci oprávněnému provozovat v České
republice drážní dopravu může řídit osoba, je-li držitelem oprávnění k řízení tohoto vozidla
podle právních předpisů státu, v němž má sídlo zahraniční dopravce. Tato osoba musí být
současně držitelem průkazu způsobilosti k řízení podle § 45.
(8) Maximální dobu řízení, dobu bezpečnostních přestávek a dobu odpočinku osob,
které řídí drážní vozidlo, stanoví pro jednotlivé druhy drážních vozidel prováděcí předpis.

§ 46
Spolehlivým k řízení není ten,
a) kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s řízením,
nebo pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k řízení a osobě žadatele je
obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při řízení,
b) komu byl soudem uložen trest zákazu činnosti spočívající v řízení.
§ 46a
Za účelem zjištění, zda žadatel splňuje podmínku spolehlivosti podle § 46, si
drážní správní úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu5b) výpis z evidence
Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů se
předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
------------------5b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

***
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
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§ 54
Oprávnění k provozování stanice technické kontroly
(1) Stanice technické kontroly je pracoviště specializované na provádění technických
prohlídek silničních vozidel.
(2) Stanici technické kontroly může provozovat právnická nebo fyzická osoba, která
má k jejímu provozování oprávnění udělené a osvědčení vydané krajským úřadem.
Příslušným k rozhodování o udělení oprávnění je krajský úřad, v jehož správním obvodu bude
provozovatel stanice technické kontroly vykonávat svoji činnost.
(3) Oprávnění může krajský úřad udělit žadateli jen tehdy, je-li záměr provozovat
stanici technické kontroly v souladu se stanoveným způsobem a rozsahem pokrytí správního
obvodu činnostmi stanic technické kontroly. Na udělení oprávnění nevzniká právní nárok.
(4) Krajský úřad, je-li splněna podmínka podle odstavce 3, udělí žadateli oprávnění
k provozování stanice technické kontroly za těchto dalších podmínek:
a) žadatel, statutární orgán nebo členové statutárního orgánu právnické osoby dosáhli věku 18
let, jsou způsobilí k právním úkonům a bezúhonní,
b) žadatel nesmí být právně nebo ekonomicky spjat s výrobou, prodejem nebo opravou
vozidel nebo jejich součástí tak, že současně provozuje výrobu nebo opravy vozidel nebo
jejich součástí, pro něž žádá o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly, po
celou dobu provozování stanice technické kontroly,
c) žadatel splňuje podmínky nestrannosti, nezávislosti a věrohodnosti podle prováděcího
právního předpisu,
d) žadatel zajistí, aby prohlídky ve stanici technické kontroly prováděly jen osoby bezúhonné,
které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika,
e) žádost o udělení oprávnění obsahuje předepsané náležitosti a kladná stanoviska příslušných
orgánů podle § 55 odst. 2.
(5) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání
alespoň jednoho roku, pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí
s podnikáním, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen. Bezúhonnost se
dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který k datu jejího dokladování nesmí být starší než tři
měsíce. Za účelem zjištění, zda žadatel splňuje podmínku bezúhonnosti podle odstavce 4
písm. a) a odstavce 5, si krajský úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu9b)
výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(6) Druhy stanic technické kontroly, základní technické vybavení, stavební
uspořádání, způsob metrologického zajištění přístrojů, způsob a rozsah pokrytí správního
obvodu činnostmi stanic technické kontroly a podmínky nestrannosti, nezávislosti
a věrohodnosti stanoví prováděcí právní předpis.
---------------9b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 55
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Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly
(1) Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly musí
obsahovat
a) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno,
příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého pobytu, jedná-li se
o fyzickou osobu,
b) typ stanice technické kontroly,
c) provozovnu stanice technické kontroly,
d) termín předpokládaného zahájení provozu.
(2) K žádosti žadatel přikládá
a) popis objektu, příjezdových komunikací a parkoviště,
b) seznam technologického vybavení kontrolní linky,
c) kladné vyjádření stavebního úřadu, v jehož územním obvodu má být stanice technické
kontroly provozována, k záměru provozovat stanici technické kontroly z hlediska územního
plánu, ochrany životního prostředí a popřípadě jiného veřejného zájmu,
d) zrušeno
e) prohlášení žadatele, že není právně nebo ekonomicky spjat s výrobou, prodejem nebo
opravou vozidel nebo jejich součástí tak, že současně provozuje výrobu nebo opravy vozidel
nebo jejich součástí, pro něž žádá o udělení oprávnění k provozování stanice technické
kontroly, .
f) výpis z evidence Rejstříku trestů, který není starší než tři měsíce, všech fyzických osob,
které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu, a osob, které budou zajišťovat
prohlídky ve stanici technické kontroly.

Profesní osvědčení kontrolního technika
§ 60
(1) Provádět technické prohlídky vozidel ve stanici technické kontroly mohou osoby,
které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika. O vydání profesního osvědčení
kontrolního technika rozhoduje ministerstvo. V případě zamítnutí žádosti vydá ministerstvo
rozhodnutí podle správního řádu .
(2) Profesní osvědčení kontrolního technika vydá ministerstvo osobě, která
a) má ukončené úplné střední odborné vzdělání technického směru a má odbornou praxi
v autoopravárenství nejméně dva roky nebo střední odborné vzdělání technického směru
a odbornou praxi v autoopravárenství nejméně šest let,
b) dosáhla věku 21 let,
c) má řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění k řízení vozidla,
jehož technické prohlídky ve stanici technické kontroly bude provádět,
d) absolvovala výuku spočívající v teoretické přípravě a praktickém výcviku na kontrolních
linkách stanice technické kontroly,
e) složila závěrečnou zkoušku odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek,
f) je bezúhonná; za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl
pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí
svobody v trvání alespoň jednoho roku, pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková
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podstata souvisí s podnikáním, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková
podstata souvisí s předmětem podnikání, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.
(3) Za účelem zjištění, zda osoba splňuje podmínku bezúhonnosti podle odstavce
2 písm. f), si ministerstvo vyžádá podle zvláštního právního předpisu9b) výpis z evidence
Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů se
předávají v elektronické podobě a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) (4) V profesním osvědčení kontrolního technika ministerstvo uvede rozsah
způsobilosti provádět technické prohlídky ve stanici technické kontroly. Vzor tiskopisu
profesního osvědčení kontrolního technika stanoví prováděcí právní předpis.
--------------9b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 61
(1) Profesní osvědčení kontrolního technika se vydává na dobu neurčitou.
(2) Ministerstvo rozhodne o odnětí profesního osvědčení kontrolního technika,
a) porušil-li jeho držitel závažným způsobem povinnosti při provádění prohlídek silničních
vozidel,
b) přestal-li splňovat podmínky pro jeho vydání.
§ 63
Oprávnění k provozování stanice měření emisí
(1) Stanice měření emisí je pracoviště specializované na měření emisí vozidel, které je
zřízeno:
a) v opravně motorových vozidel, která je pověřena výrobcem vozidla nebo výrobcem
systému vozidla ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech vozidla,
b) při stanici technické kontroly.
(2) Stanice měření emisí se dělí na typy stanic měření emisí podle druhu vozidel
a druhu motorů na stanice měření emisí pro vozidla
a) poháněná zážehovými motory,
b) poháněná zážehovými motory a těmito motory upravenými na pohon zkapalněným ropným
plynem nebo stlačeným zemním plynem,
c) poháněná vznětovými motory,
d) poháněná vznětovými motory a těmito motory upravenými na pohon zkapalněným ropným
plynem nebo stlačeným zemním plynem.
(3) Stanici měření emisí může provozovat právnická nebo fyzická osoba, která má
k jejímu provozování oprávnění udělené obecním úřadem obce s rozšířenou působností.
Příslušným k rozhodování o udělení oprávnění je obecní úřad obce s rozšířenou působností,
v jehož správním obvodu bude mít stanice měření emisí své sídlo.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností udělí žadateli oprávnění k provozování
stanice měření emisí za těchto podmínek:
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a) statutární orgán nebo členové statutárního orgánu žadatele dosáhli věku 18 let, jsou
způsobilí k právním úkonům a bezúhonní, jedná-li se o právnickou osobu, fyzická osoba
dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům a bezúhonná,
b) žadatel má provozní a technické vybavení nezbytné k provozování stanice měření emisí.
(5) Pro vymezení bezúhonnosti platí ustanovení § 54 odst. 4. Za účelem zjištění, zda
osoba podle § 63 odst. 4 písm. a) a § 63 odst. 5 splňuje podmínku bezúhonnosti, si obecní
úřad obce s rozšířenou působností vyžádá podle zvláštního právního předpisu 9b) výpis
z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis
z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(6) Základní technické vybavení jednotlivých druhů stanic měření emisí stanoví
prováděcí právní předpis.
------------------9b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 64
Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí
(1) Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností musí obsahovat
a) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno,
příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého pobytu, jedná-li se
o fyzickou osobu,
b) typ stanice měření emisí,
c) značky (obchodní název stanovený výrobcem) a typy vozidel, u nichž bude prováděno
měření emisí,
d) místo, kde bude stanice měření emisí provozována,
e) termín předpokládaného zahájení provozu.
(2) K žádosti žadatel přikládá
a) popis objektu, příjezdových komunikací a parkoviště,
b) seznam technologického vybavení stanice měření emisí,
c) kladné vyjádření stavebního úřadu, v jehož územním obvodu má být stanice měření emisí
zřízena, k záměru provozovat stanici měření emisí z hlediska územního plánu a ochrany
životního prostředí, popřípadě jiného veřejného zájmu,
d) výpis z evidence Rejstříku trestů, který není starší než tři měsíce, všech fyzických osob,
které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu, je-li žadatelem právnická
osoba, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, který není starší než tři měsíce, žadatele, je-li
žadatelem fyzická osoba,
e) d) stanovisko hygienické služby,
f) e) doklad o pověření výrobce vozidla nebo výrobce systému vozidla ovlivňujícího tvorbu
škodlivých emisí ve výfukových plynech vozidla zřídit specializované pracoviště opravny.
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***
Změna zákona o silniční dopravě
§5
Dobrá pověst
(1) Dobrou pověst pro účely tohoto zákona má osoba,
a) která je bezúhonná podle živnostenského zákona5),
b) které živnostenský úřad nezrušil v průběhu posledních pěti let na návrh dopravního úřadu
nebo Ministerstva dopravy živnostenské oprávnění,
c) která neprovozovala silniční dopravu pro cizí potřeby v průběhu posledních pěti let před
podáním žádosti neoprávněně, a
d) které nebyla v průběhu posledních pěti let před podáním žádosti zrušena koncese
1. z důvodů porušování povinností uložených právními předpisy, které s provozováním
silniční dopravy souvisejí, nebo
2. proto, že neplnila podmínky stanovené v koncesi.
(2) U právnické osoby musí podmínku dobré pověsti splňovat statutární orgán nebo
jeho člen, popřípadě odpovědný zástupce, 5) pokud je ustanoven.
(3) U fyzické osoby musí podmínku dobré pověsti splňovat fyzická osoba sama a též
odpovědný zástupce, 5) je-li ustanoven.
(4) Dobrá pověst se zkoumá pět let zpět od podání žádosti a musí trvat po celou dobu
provozování dopravy.
(5) Dopravní úřad provádí prověrku dobré pověsti dopravce nejméně jednou za pět let.
Za účelem zjištění, zda osoba uvedená v odstavcích 2 a 3 splňuje podmínku
bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. a), si dopravní úřad vyžádá podle zvláštního
právního předpisu5c) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu
z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
-----------------5)
Zákon č. 455/1991 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.
5c) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 21
Taxislužba
(1) Provozovatel taxislužby je oprávněn provozovat taxislužbu pouze vozidlem, které
je pro tyto účely evidováno dopravním úřadem. Podrobnosti k náležitostem evidence vozidel
taxislužby stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Provozovatel taxislužby je povinen zajistit, aby vozidlo taxislužby bylo při výkonu
taxislužby, kterým se rozumí nabízení nebo vykonávání přepravních služeb, označeno střešní
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svítilnou s nápisem „TAXI“ a vybaveno úředně ověřeným a zaplombovaným taxametrem6a),
jehož nedílnou součástí je tiskárna a paměťová jednotka schopná uchovávat denní a měsíční
zaznamenané hodnoty o provozu vozidla alespoň po dobu pěti let ode dne jejich záznamu.
Podrobnosti o náležitostech svítilny a způsobu jejího používání stanoví prováděcí právní
předpis. Vozidlo, které je opatřeno střešní svítilnou s nápisem „TAXI“ není přípustné
využívat k provozování jiného druhu silniční dopravy bez zakrytí této střešní svítilny.
(3) Provozovatel taxislužby je povinen zajistit, aby řidič při výkonu taxislužby
používal taxametr uvedený v odstavci 2 a po ukončení jízdy bez vyzvání vydal cestujícímu
nepoškozený a čitelný doklad o výši jízdného pořízený jako výstup z tiskárny taxametru.
Podrobnosti o užití taxametru, náležitostech „Uživatelské a evidenční knihy taxametru“, která
musí být při výkonu taxislužby ve vozidle, a náležitostech dokladu o výši jízdného stanoví
prováděcí právní předpis. Doklad o zaplacení jízdného, jakož i denní hodnoty o provozu
vozidla zaznamenané na paměťové jednotce jsou jiným dokladem sloužícím k přehledu
o stavu hospodaření a majetku nebo k jeho kontrole podle zvláštního právního předpisub6b).
(4) Provozovatel taxislužby je povinen zajistit, aby k výkonu taxislužby bylo užito
pouze vozidel označených a vybavených předepsaným způsobem. Způsob označení vozidla,
požadavky na vybavení vozidla taxislužby doklady a dalšími náležitostmi stanoví prováděcí
právní předpis.
(5) Provozovatel taxislužby je povinen dopravnímu úřadu příslušnému pro vydání
stanoviska ke koncesi předem písemně oznámit zahájení výkonu taxislužby. V písemném
oznámení provozovatel taxislužby uvede
a) obchodní firmu, popřípadě název, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační
číslo, je-li provozovatelem právnická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě jméno
a příjmení, případně odlišující dodatek, trvalý pobyt a místo podnikání, liší-li se od trvalého
pobytu, rodné číslo a identifikační číslo fyzické osoby, je-li provozovatelem fyzická osoba,
b) číslo, pod kterým byla vydána koncese,
c) jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, adresu pro doručování a rodné číslo všech řidičů
taxislužby,
d) předpokládané datum zahájení provozování taxislužby.
(6) Písemné oznámení podle odstavce 5 provozovatel taxislužby doloží
a) úředně ověřenou kopií koncesní listiny,
b) výpisem z evidence Rejstříku trestů všech osob, které hodlá pověřit výkonem práce řidiče
taxislužby, který není starší než 3 měsíce,
c) b) doklady dosvědčujícími spolehlivost všech osob, které hodlá pověřit výkonem práce
řidiče taxislužby, pokud si je dopravní úřad vyžádá,
d) c) jednou fotografií takové osoby, jež vyhovuje požadavkům stanoveným zvláštním
předpisem6c),
e) d) údaji o tovární značce, státní poznávací nebo registrační značce a evidenčním číslu
vozidla, pokud mu bylo již přiděleno, kterým hodlá provozovat taxislužbu.
(7) Provozovatel taxislužby je dále povinen do sedmi dnů písemně oznámit
příslušnému dopravnímu úřadu veškeré změny údajů uvedených v odstavcích 5 a 6 a datum
případného ukončení provozování taxislužby.
(8) Dopravní úřad vydá provozovateli taxislužby průkazy o způsobilosti řidičů
taxislužby znějící na jména osob uvedených v písemném oznámení, jestliže jsou starší 21 let
a je u nich splněna podmínka bezúhonnosti a spolehlivosti. Za účelem zjištění, zda osoba
94

uvedená v písemném oznámení splňuje podmínku bezúhonnosti,si dopravní úřad
vyžádá podle zvláštního právního předpisu5c) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost
o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů se předávají v elektronické
podobě a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dopravní úřad je povinen
rozhodnout ve věci do 30 dnů ode dne, kdy obdržel písemné oznámení provozovatele
taxislužby, včetně souvisejících dokladů. Průkazy o způsobilosti řidiče taxislužby jsou
veřejnou listinou a vydávají se s platností na dobu pěti let. Vzor průkazu o způsobilosti řidiče
taxislužby stanoví prováděcí právní předpis.
(9) Dopravní úřad příslušný podle odstavce 5 rozhodne o odebrání průkazu
o způsobilosti řidiče taxislužby, jestliže zjistí, že osoba řidiče nesplňuje podmínku
bezúhonnosti či spolehlivosti. Za účelem zjištění, zda osoba řidiče splňuje podmínku
bezúhonnosti, si dopravní úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu 5c) výpis
z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis
z Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Dopravní úřad příslušný podle odstavce 5 rozhodne dále o odebrání
průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby z důvodů podle odstavce 13; v tomto případě
dopravní úřad průkaz o způsobilosti řidiče odebere na dobu dvou let.
(10) Průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby pozbývá platnosti
a) uplynutím doby, na kterou byl vystaven,
b) dnem nabytí právní moci rozhodnutí dopravního úřadu o odebrání průkazu o způsobilosti
řidiče taxislužby,
c) dnem, kdy bylo dopravnímu úřadu příslušnému podle odstavce 5 doručeno písemné
oznámení podle odstavce 11 písm. d) a e).
(11) Provozovatel taxislužby je povinen
a) zajistit, aby průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby byl umístěn na viditelném místě ve
vozidle taxislužby; podrobnosti k umístění průkazu ve vozidle stanoví prováděcí právní
předpis,
b) zajistit, aby při nabízení přepravních služeb na území Hlavního města Prahy nebo
statutárních měst měl řidič u sebe originál nebo úředně ověřenou kopii platného osvědčení
obce o úspěšném vykonání zkoušky podle § 21a odst. 1, pokud obec využila oprávnění podle
§ 21a odst. 1,
c) do 3 dnů poté, co se dozvěděl o skutečnostech nasvědčujících ztrátě bezúhonnosti či
spolehlivosti řidiče taxislužby, který pro něj taxislužbu vykonává, učinit o tom písemné
oznámení dopravnímu úřadu příslušnému podle odstavce 5,
d) do 3 dnů písemně oznámit dopravnímu úřadu příslušnému podle odstavce 5 ztrátu, zničení,
odcizení nebo zneužití průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby,
e) do 3 dnů písemně oznámit dopravnímu úřadu příslušnému podle odstavce 5 skutečnost, že
mu řidič vozidla taxislužby nepředal průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby, který je dopravce
povinen odevzdat podle odstavce 12,
f) v případě vyřazení vozidla taxislužby z evidence zajistit okamžité odstranění povinného
označení umístěného na vozidle taxislužby a demontáž taxametru.
(12) Provozovatel taxislužby je povinen odevzdat průkaz o způsobilosti řidiče
taxislužby dopravnímu úřadu příslušnému podle odstavce 5 nejpozději do sedmi kalendářních
dnů poté, co
a) osoba, na jejíž jméno byl průkaz vydán, přestala vykonávat pro provozovatele taxislužby
práci řidiče taxislužby,
b) uplynula doba platnosti průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby,
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c) nabylo právní moci rozhodnutí dopravního úřadu o odebrání průkazu o způsobilosti řidiče
taxislužby,
d) nalezne nebo jinak získá zpět průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby, jehož ztrátu, zničení,
odcizení nebo zneužití písemně oznámil dopravnímu úřadu,
e) nabylo právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění
opravňujícího provozovatele taxislužby k provozování taxislužby nebo o pozastavení této
živnosti,
f) písemně oznámil živnostenskému úřadu ukončení nebo přerušení provozování této živnosti.
(13) Kontrolní orgán je oprávněn zadržet průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby na
místě samém z důvodů
a) poškození cestujícího na ceně jízdného,
b) nevydání cestujícímu dokladu o zaplacení jízdného z tiskárny taxametru,
c) uvedení nepravdivých údajů na dokladu o zaplacení jízdného,
d) výkonu práce řidiče taxislužby bez osvědčení obce o složení zkoušky podle § 21a odst. 1
na území obce, která v obecně závazné vyhlášce obce stanovila zkoušku jako podmínku
provozování taxislužby na území obce,
e) neumožnění výkonu státního dozoru v silniční dopravě ve smyslu ustanovení § 34,
f) užití vozidla v silničním provozu, označeného nebo vybaveného způsobem zaměnitelným
s vozidlem taxislužby, ačkoliv toto vozidlo není zařazeno v evidenci vozidel taxislužby,
g) neplatnost průkazu.
(14) Na zadržení průkazu na místě samém se nevztahuje správní řád. Kontrolní orgán
řidiči vystaví na místě samém písemné potvrzení, například formou protokolu. Kontrolní
orgán písemně oznámí zadržení průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby příslušnému
dopravnímu úřadu; oznámení předá spolu se zadrženým průkazem bez zbytečného odkladu,
nejpozději následující pracovní den po dni zadržení průkazu. Příslušný dopravní úřad je do 15
pracovních dnů ode dne doručení oznámení o zadržení průkazu povinen zahájit řízení
o odebrání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby. Lhůta je zachována, pokud v její poslední
den je oznámení o zahájení správního řízení odevzdáno k poštovní přepravě. Pokud bude
rozhodnuto o odebrání průkazu, dopravní úřad jej po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
zašle dopravnímu úřadu, který jej vydal. Rozhodne-li dopravní úřad o vrácení zadrženého
průkazu, vrátí jej bez zbytečného odkladu jeho držiteli.
(15) Řidič taxislužby je povinen nejpozději do tří dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o odebrání průkazu řidiče taxislužby předat tento průkaz provozovateli taxislužby,
na základě jehož oznámení podle § 21 odst. 5 byl průkaz vystaven. Provozovatel taxislužby,
kterému byl předán průkaz řidiče taxislužby, je povinen předat tento průkaz dopravnímu
úřadu, který průkaz vystavil.
---------------5c) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
6a)
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
6b)
Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
6b)
§ 125 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
6c)
Vyhláška č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla
silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů.
6c)
Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon
o cestovních dokladech.
***
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Změna zákona o námořní plavbě
§ 10
Bezúhonnost provozovatele námořního plavidla
Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s námořní plavbou, nebo ten, kdo
nebyl pravomocně odsouzen pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, pokud se na něj nehledí,
jako by nebyl odsouzen.
§ 10a
Za účelem zjištění, zda provozovatel námořního plavidla splňuje podmínku
bezúhonnosti, si Úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu5a) výpis z evidence
Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů se
předávají v elektronické podobě a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
-----------5a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 11
Řízení o zápis námořního plavidla do námořního rejstříku
(1) Žádost o zápis námořního plavidla do námořního rejstříku podává vlastník
námořního plavidla.
(2) Žádost o zápis do námořního rejstříku musí obsahovat
a) obchodní jméno a sídlo nebo název, sídlo a právní formu a dále identifikační číslo
právnické osoby, která je vlastníkem námořního plavidla, nebo jméno, příjmení, místo
trvalého pobytu a rodné číslo fyzické osoby, která je vlastníkem námořního plavidla,
b) obchodní jméno a sídlo nebo název, sídlo a právní formu a dále identifikační číslo
právnické osoby, která je vlastníkem námořního plavidla oprávněna provozovat námořní
plavidlo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, není-li vlastník současně provozovatelem
námořního plavidla, nebo jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a rodné číslo fyzické osoby,
která je vlastníkem námořního plavidla oprávněna provozovat námořní plavidlo vlastním
jménem a na vlastní odpovědnost, není-li vlastník námořního plavidla současně jeho
provozovatelem,
c) základní technické údaje o námořním plavidle, které jsou předmětem zápisu podle § 8 odst.
1.
(3) Žádost o zápis do námořního rejstříku musí být doložena
a) výpisem z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby, je-li žadatelem fyzická osoba, nebo
výpisem z evidence Rejstříku trestů všech členů statutárního orgánu, je-li žadatelem
právnická osoba; výpis z evidence Rejstříku trestů nesmí být starší než 6 měsíců,
b) a) výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, v němž musí být zapsána,
popřípadě pokud se nezapisuje, jiným dokladem o vzniku právnické osoby,
c) b) dokladem osvědčujícím vlastnictví k námořnímu plavidlu,
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d) c) dokladem osvědčujícím právní vztah provozovatele námořního plavidla k námořnímu
plavidlu,
e) d) doklady osvědčujícími technickou způsobilost námořního plavidla k plavbě,
f) e) dokladem o výmazu námořního plavidla z předchozího námořního rejstříku jiného státu
nebo dokladem o pozastavení registrace v předchozím námořním rejstříku jiného státu, jednáli se o souběžnou registraci lodě, nebo, jedná-li se o novostavbu lodě, čestným prohlášením,
že loď není zapsána v námořním rejstříku jiného státu,
g) f) ověřeným stejnopisem dokladu o zástavním právu nebo zadržovacím právu váznoucím
na námořním plavidlu, bylo-li zřízeno, nebo o další skutečnosti omezující nakládání
s námořním plavidlem,
h) g) dokladem osvědčujícím identifikační číslo lodě přidělené Mezinárodní námořní
organizací3)nebo identifikační číslo trupu námořní jachty přidělené výrobcem nebo
klasifikační společností,
i) h) dokladem prokazujícím splnění podmínky trvalého pobytu nebo sídla provozovatele
námořního plavidla v České republice podle § 6 odst. 2 tohoto zákona,
j) i) dokladem o zaplacení správního poplatku. 4)
(4) Na zápis námořního plavidla do námořního rejstříku je právní nárok.
(5) Náležitosti a vzor žádosti o zápis námořního plavidla do námořního rejstříku
a podrobnosti o dokladech, kterými musí být žádost o zápis námořního plavidla do námořního
rejstříku doložena, stanoví prováděcí předpis.
--------------3)
Například Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974,
oznámená pod č. 52/1995 Sb., Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského
života na moři, 1974, oznámený pod č. 52/1995 Sb.
4)
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
***
Změna zákona o vnitrozemské plavbě
Způsobilost k vedení plavidla
§ 24
(1) Plavidlo musí být při provozu na vodní cestě vedeno osobou, která je k tomu
způsobilá (dále jen „vůdce plavidla“). Podmínky způsobilosti k vedení plavidla pro jednotlivé
druhy plavidel stanoví prováděcí předpis.
(2) Plavidla určená prováděcím předpisem musí mít kromě vůdce plavidla způsobilou
posádku v počtu a odborném složení, aby byla zajištěna bezpečnost provozu plavidla.
(3) Plavební úřad při vydání osvědčení plavidla stanoví minimální počet členů
posádky plavidla a její složení.
§ 25
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(1) Plavidlo určené prováděcím předpisem je oprávněn vést vůdce plavidla s průkazem
způsobilosti.
(2) Průkaz způsobilosti vydává plavební úřad žadateli, který
a) dosáhl předepsaného věku, vzdělání a praxe,
b) je spolehlivý k vedení plavidla (§ 27),
c) b) prokázal svoji zdravotní způsobilost lékařským posudkem, který nesmí být starší než tři
měsíce,
d) c) vykoná zkoušku.
(3) Členem posádky plavidla může být jen osoba zdravotně a odborně způsobilá. Člen
posádky plavidla, určeného prováděcím předpisem, musí svou odbornou způsobilost prokázat
zkouškou.
(4) Na vydání průkazu způsobilosti člena posádky plavidla se vztahují podmínky pro
získání průkazu způsobilosti vůdce plavidla, s výjimkou spolehlivosti k vedení plavidla.
(5) Požadované vzdělání, věk, délku praxe a způsob jejího získání, předměty, ze
kterých se skládá zkouška, podrobnosti o zaměření praxe a skládání zkoušky a o vydání
průkazu způsobilosti vůdce plavidla a člena posádky plavidla a podmínky zdravotní
způsobilosti stanoví prováděcí předpis.
§ 26
(1) Plavební úřad je oprávněn zadržet průkaz způsobilosti vůdce plavidla a nařídit
přezkoušení odborné nebo zdravotní způsobilosti člena posádky plavidla v případě, že při
výkonu své funkce vykazuje nedostatky, které mohou ohrozit bezpečnost plavebního provozu.
Podle výsledku přezkoušení může plavební úřad výkon příslušného oprávnění omezit nebo
zakázat. V případě zákazu výkonu oprávnění odejme plavební úřad zároveň průkaz
způsobilosti.
(2) K přezkoušení odborné a zdravotní způsobilosti vůdce plavidla nebo člena posádky
plavidla zapsaného plavebního rejstříku je povinna dostavit se na vyzvání plavebního úřadu
osoba, která je držitelem průkazu způsobilosti vůdce plavidla nebo člena posádky plavidla
a která činnost vůdce plavidla nebo člena posádky plavidla nevykonávala po dobu delší deseti
let; při dosažení věku 60 let a následně každý druhý kalendářní rok je tato osoba povinna se
podrobit lékařské prohlídce.
§ 27
Spolehlivým k vedení plavidla zapsaného v plavebním rejstříku není ten,
a) kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s vedením
plavidla, nebo pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k osobě žadatele je
obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při vedení plavidla,
b) komu byl uložen zákaz činnosti spočívající ve vedení plavidla.
***
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Změna zákona o civilním letectví
§ 21
Bezúhonnost leteckého personálu
(1) Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin,
jehož skutková podstata souvisí s činností člena leteckého personálu, nebo ten, kdo byl
pravomocně odsouzen pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k osobě
žadatele o vykonávání činnosti člena leteckého personálu je obava, že se dopustí stejného
nebo podobného činu při výkonu činnosti člena leteckého personálu, pokud se na něj nehledí,
jako by nebyl odsouzen.
(2) Za účelem zjištění, zda člen leteckého personálu splňuje podmínku
bezúhonnosti, si Úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu1k) výpis z evidence
Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence
Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
§ 22
Zdravotní způsobilost leteckého personálu
(1) Žadatel o vykonávání činnosti člena leteckého personálu nebo držitel průkazu
způsobilosti žádající o prodloužení platnosti průkazu způsobilosti musí doložit, že je
zdravotně způsobilý.
(2) Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek 1k) 1l)o zdravotní způsobilosti
vydává na základě lékařské prohlídky a dalších vyšetření stanovených prováděcím právním
předpisem nebo odůvodněných zdravotním stavem posuzované osoby posuzující lékař
příslušného zdravotnického zařízení.
(3) Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí lékař pověřený Úřadem
nebo lékař zdravotnického zařízení pověřeného nebo určeného Úřadem, pokud tento zákon
nebo na něj navazující prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropských
společenství nestanoví, že je k posouzení zdravotní způsobilosti oprávněn každý praktický
lékař. Náklady spojené s posouzením zdravotní způsobilosti a vydáním lékařského posudku
podle odstavce 2 hradí zaměstnavatel v tom rozsahu, v jakém nejsou kryty z veřejného
zdravotního pojištění.
(4) Úřad pověřuje provozovatele zdravotnického zařízení na základě písemné žádosti
a po prokázání odborné způsobilosti jeho lékařů a určuje pověřeného provozovatele
zdravotnického zařízení na základě písemné žádosti a po dohodě s Ministerstvem obrany
a Ministerstvem zdravotnictví.
(5) Provozovatel letecké činnosti je povinen zajistit pro zaměstnance vykonávající
činnosti leteckého personálu závodní preventivní péči ve zdravotnickém zařízení, jehož lékaři
mají znalosti leteckého lékařství.
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(6) Zjistí-li posuzující lékař u držitele průkazu způsobilosti člena leteckého personálu
takovou změnu zdravotního stavu, která má za následek změnu nebo ztrátu jeho zdravotní
způsobilosti k držení průkazu způsobilosti, je povinen vydat nový posudek o zdravotní
způsobilosti a zaslat jej Úřadu.
(7) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti leteckého personálu nesmí být starší
než tři měsíce od data jeho vydání.
(8) Druhy vyšetření, podrobnosti o zdravotní způsobilosti leteckého personálu,
podrobnosti o pověřování právnické osoby k posuzování znalosti leteckého lékařství a lhůty
k prokazování znalosti leteckého lékařství stanoví prováděcí předpis.
----------------1k) 1l)
§ 77 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 285/2002 Sb.
§ 25
(1) O stanovení druhu letiště a o jeho změně rozhoduje Úřad na základě žádosti
provozovatele letiště po posouzení technických a provozních podmínek stanovených pro
požadovaný druh letiště. Rozhodnutí Úřadu, kterým se letiště určí jako letiště mezinárodní
s vnější hranicí, je podkladem pro stanovení průběhu hranice celního pohraničního pásma
okolo celního letiště podle zvláštního předpisu.2)
(2) Při vydávání rozhodnutí podle odstavce 1, kterým se letiště určí jako letiště
mezinárodní s vnější hranicí, je Úřad vázán stanoviskem Ministerstva vnitra vydaným podle
zvláštního právního předpisu 1l) 1m). Obdrží-li Úřad stanovisko Ministerstva vnitra o neplnění
bezpečnostních podmínek mezinárodního letiště s vnější hranicí podle zvláštního právního
předpisu 1l) , zahájí řízení o změně druhu letiště.
(3) Technické a provozní podmínky jednotlivých druhů letišť a podrobnosti o obsahu
žádosti podle odstavce 1 stanoví prováděcí předpis.
(4) Na veřejných mezinárodních letištích zajistí orgány veterinární správy veterinární
kontrolu na pohraniční veterinární stanici, pokud ji schválí příslušný orgán Evropského
společenství.
-------------------1l)
Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých
zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 481/2004 Sb.
2)
§ 1 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon.
§ 28
Bezúhonnost
(1) Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin,
jehož skutková podstata souvisí s provozováním letiště, nebo ten, kdo byl pravomocně
odsouzen pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze provozování
letiště a osobě žadatele o vydání povolení je obava, že se dopustí stejného nebo podobného
činu při provozování letiště, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.
(2) Za účelem zjištění, zda osoba podle § 27 odst. 2 písm. a) a b) splňuje
podmínku bezúhonnosti, si Úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu 1k) výpis
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z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis
z Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
§ 30
Žádost o povolení provozovat letiště
(1) Žádost o povolení provozovat letiště musí obsahovat
a) obchodní firmu nebo název, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo,
bylo-li přiděleno, nebo jméno a trvalý pobyt, obchodní jméno a rodné číslo fyzické osoby,
b) označení vlastníka letiště, není-li budoucí provozovatel současně vlastníkem letiště,
způsobem uvedeným v písmenu a).
(2) Žádost o povolení provozovat letiště musí být doložena
a) ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby,
u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku,
b) výpisem z evidence Rejstříku trestů, který není starší než šest měsíců, všech fyzických
osob, které jsou statutárním orgánem žadatele nebo členy statutárního orgánu, a odpovědného
zástupce, byl-li ustanoven, je-li žadatelem právnická osoba, nebo výpisem z evidence
Rejstříku trestů, který není starší než šest měsíců, fyzické osoby a jejího odpovědného
zástupce, je-li ustanoven, je-li žadatelem fyzická osoba,
c) b) dokladem prokazujícím odbornou způsobilost,
d) c) dokladem, který osvědčuje, že žadatel je vlastníkem letiště nebo že má jiný právní vztah
k letišti, a dokladem osvědčujícím souhlas vlastníka letiště s provozováním letiště, není-li
vlastník současně provozovatelem letiště.
§ 49d
Bezúhonnost
(1) Za bezúhonného podle § 49c se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro
trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s poskytováním odbavovacích služeb, nebo ten,
kdo byl pravomocně odsouzen pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem
k povaze poskytování odbavovacích služeb a osobě žadatele o udělení souhlasu
s poskytováním odbavovacích služeb je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu
při poskytování odbavovacích služeb, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.
(2) Za účelem zjištění, zda osoba podle § 27 odst. 2 písm. a) a b) splňuje
podmínku bezúhonnosti, si Úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu 1k) výpis
z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis
z Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
§ 59
Bezúhonnost
(1) Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin,
jehož skutková podstata souvisí s obchodní leteckou dopravou, nebo ten, kdo byl pravomocně
odsouzen pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze obchodní letecké
dopravy a osobě žadatele o vydání licence je obava, že se dopustí stejného nebo podobného
činu při provozování obchodní letecké dopravy, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl
odsouzen.
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(2) Za účelem zjištění, zda osoba podle § 58 odst. 1 písm. a) a b) splňuje
podmínku bezúhonnosti, si Úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu 1k) výpis
z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis
z Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
----------------------1k) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
***

Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých zákonů
§ 13
Podmínky přijetí k výuce a výcviku
(1) Výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění může provádět výlučně
provozovatel autoškoly. Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání
řidičského oprávnění osobu, která
a) podá písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 15 let musí být žádost doložena písemným
souhlasem jeho zákonného zástupce, jehož podpis byl ověřen příslušným orgánem,
b) ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského
oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona2a), přičemž od zahájení výuky a výcviku
k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců,
c) není nezpůsobilá k právním úkonům,
d) je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona2a),
e) má trvalý pobyt na území České republiky nebo přechodný pobyt na území České
republiky, který trvá alespoň 185 dní, pokud osoba neprokáže, že se na území České
republiky připravuje na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců,
f) splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon2a) ,
g) není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení
motorových vozidel.
(2) Žáci školy, které byla vydána registrace k provozování autoškoly, u nichž je
získání řidičského oprávnění kvalifikační předpoklad výkonu povolání, na které se žáci ve
škole připravují, nebo pro něž je řízení motorových vozidel volitelným (nevolitelným)
předmětem, mohou být zařazeni do výuky a výcviku nejdříve rok a půl před dosažením
předepsaného věku pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního
zákona. 2a) Zkoušku odborné způsobilosti mohou pak složit po ukončení výuky a výcviku, a to
i před dosažením předepsaného věku s tím, že řidičské oprávnění jim bude vydáno po jeho
dosažení. Uvedené školy pak mohou výuku a výcvik provádět jako sdruženou ve smyslu § 16
odst. 1, přičemž při kombinaci skupin a podskupin řidičských oprávnění uvedených v § 15
odst. 1 lze přidružit i skupinu C a podskupinu C1.
(3) Žádost o řidičské oprávnění musí obsahovat
a) jméno, příjmení, titul žadatele,
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b) adresu trvalého pobytu žadatele nebo u osob, které na území České republiky nemají trvalý
pobyt, adresu místa přechodného pobytu na území České republiky, který trvá ke dni podání
žádosti alespoň 185 dní, pokud žadatel neprokáže, že se na území České republiky připravuje
na výkon povolání po dobu nejméně šesti měsíců,
c) datum a místo narození žadatele,
d) státní občanství žadatele,
e) skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, kterou žadatel vlastní,
f) skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, k jejímuž získání požaduje žadatel
provedení výuky a výcviku.
(4) Žádost o řidičské oprávnění musí být doložena dokladem o zdravotní způsobilosti
žadatele, který nesmí být starší více než 3 měsíce v době podání žádosti. Zdravotní
způsobilost žadatele může být doložena v žádosti o řidičské oprávnění.
(5) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. f) a g) dokládá žadatel výpisem z rejstříku
trestů, který ke dni podání žádosti o řidičské oprávnění nesmí být starší 3 měsíců, výpisem
z registru řidičů a čestným prohlášením.
(6) Vzor žádosti o řidičské oprávnění stanoví prováděcí předpis.
-------------------2a)
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
***
Změna zákona o silničním provozu
§ 82
Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění
(1) Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která
a) dosáhla věku stanoveného tímto zákonem,
b) je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,
c) je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,
d) má na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt,
e) splnila další podmínky stanovené tímto zákonem,
f) není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení
motorových vozidel.
(2) Podmínky podle odstavce 1 písm. b), c) a e) musí splňovat držitel řidičského
oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny po celou dobu držení řidičského oprávnění.
(3) Za účelem zjištění, zda osoba uvedená v odstavci 1 splňuje podmínku
bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. f), si příslušný orgán uvedený v § 92 odst. 1 vyžádá
podle zvláštního právního předpisu27a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání
výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
------------------27a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
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***
Změna zákona o Antarktidě
§9
Žádost o povolení
(1) Žádost o povolení podle § 8 odst. 1 (dále jen „žádost“) podává česká osoba, která
bude provádět činnosti v Antarktidě. Žádost může podat i několik českých osob, které budou
provádět společně činnost v Antarktidě (dále jen „společná žádost“); v tomto případě si zvolí
společného zmocněnce pro doručování.
(2) Žádost musí obsahovat
a) u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost a místo trvalého
pobytu nebo u zahraničních fyzických osob místo bydliště,
b) u právnických osob název a právní formu, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
a identifikační údaje podle písmene a) u fyzických osob, které budou provádět činnost
v Antarktidě jménem právnické osoby,
c) v případě společné žádosti kromě náležitostí podle písmen a) a b) též seznam osob, které
budou provádět činnosti v Antarktidě společně,
d) popis činností, které budou prováděny českými osobami v Antarktidě,
e) označení místa, kde budou činnosti v Antarktidě prováděny, a místa pro doručování
písemností,
f) označení zvláště chráněného antarktického území v případě žádosti o povolení podle § 8
odst. 1 písm. e),
g) vymezení období předpokládaného pobytu a provádění činností v Antarktidě.
(3) Žádost musí být doložena
a) výpisem z Rejstříku trestů a u fyzických osob podle § 1 odst. 2 písm. b) z jiného
obdobného rejstříku, je-li veden; je-li žadatelem právnická osoba, předkládá se výpis
z Rejstříku trestů fyzické osoby, která bude jménem právnické osoby provádět činnost
v Antarktidě; výpis z rejstříku trestů nesmí být starší než tři měsíce,
b) a) výpisem z obchodního nebo jiného rejstříku, je-li žadatelem právnická osoba zapisující
se do obchodního nebo jiného rejstříku,
c) b) písemným závěrem podle § 14 odst. 5, stanoviskem k počátečnímu vyhodnocení vlivů
podle § 15 nebo stanoviskem k všestrannému zhodnocení vlivů podle § 16,
d) c) dokladem o zaplacení správního poplatku,
e) d) dokladem o uzavření pojistné smlouvy nebo dokladem o vytvoření dostatečné finanční
rezervy, která zaručí náhradu nákladů na případné záchranné operace v Antarktidě nebo na
odstranění škod na životním prostředí Antarktidy,
f) e) v případě společné žádosti písemnou plnou mocí nebo plnou mocí prohlášenou do
protokolu o zmocnění k zastupování, 11)
g) f) oprávněním nebo povolením k činnostem podle zvláštních právních předpisů.12)
(4) Výpisem z Rejstříku trestů nebo z jiného obdobného rejstříku podle odstavce 3
písm. a) se prokazuje bezúhonnost fyzických osob. Fyzická osoba se pro účely tohoto zákona
považuje za bezúhonnou, pokud nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný
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z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s povolovanou činností, nebo pro trestný čin
spáchaný úmyslně.
---------------------------11)
§ 17 odst. 5 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
12)
Například zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů
a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

***

Změna zákona o geologických pracích
§3
Oprávnění k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací a osvědčení
odborné způsobilosti
(1) Geologické práce
a) prováděné v rámci podnikatelské činnosti,
b) prováděné se zásahem do pozemku,
c) jejichž výsledky slouží k plnění práv a povinností orgánů veřejné správy
jsou oprávněny projektovat, provádět a vyhodnocovat pouze ty fyzické a právnické
osoby, splňující podmínky stanovené právními předpisy (dále jen „organizace“), u nichž tyto
práce řídí a za jejich výkon odpovídá fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti
geologické práce projektovat, provádět a vyhodnocovat (dále jen „odpovědný řešitel
geologických prací“).
(2) Geologické práce, které nespadají do prací uvedených v odstavci 1, jsou oprávněny
projektovat, provádět a vyhodnocovat
a) vědecké ústavy1b), vysoké školy,1c) střední školy, vyšší odborné školy1d) a muzea1e) při plnění
svých vědeckých nebo pedagogických úkolů,
b) Česká geologická služba.
(3) O odborné způsobilosti odpovědného řešitele geologických prací rozhoduje
ministerstvo. Rozhodnutí, kterým se vydává osvědčení o odborné způsobilosti odpovědného
řešitele geologických prací, se vydává na dobu neurčitou. Ministerstvo může rozhodnutí
o odborné způsobilosti zrušit tomu, kdo závažným způsobem nebo opakovaně porušil
ustanovení tohoto zákona nebo předpisy vydané na jeho základě. Postup při uznávání odborné
kvalifikace státních příslušníků členských států Evropské unie se řídí zvláštním právním
předpisem.2c)
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(4) Podmínkou odborné způsobilosti je vysokoškolské vzdělání geologického směru,
odborná praxe v oboru minimálně tři roky, zahrnující podíl na řešení geologických úkolů,
odborná úroveň dosavadních prací, složení zkoušky ze znalosti potřebných předpisů 2a)
a bezúhonnost. 2b) Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle
zvláštního právního předpisu2d) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání
výpisu z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a
to způsobem umožňujícím dálkový přístup. U žadatelů s více než desetiletou odbornou
praxí může v odůvodněných případech ministerstvo prominout nesplnění podmínky
vysokoškolského vzdělání geologického směru. K posouzení odborné úrovně dosavadních
prací pověří ministerstvo odborné garanty z řad odborníků doporučených profesními
sdruženími. Doklady potřebné k prokázání odborné způsobilosti, obory a specializace, pro
něž se osvědčuje odborná způsobilost, rozsah potřebných znalostí právních předpisů
souvisejících s geologickými pracemi, postup při ověřování odborné způsobilosti a způsob
evidence a zveřejňování vydaných osvědčení stanoví ministerstvo vyhláškou.
(5) Odpovědný řešitel geologických prací opatřuje projekty, dílčí a závěrečné zprávy
geologických prací vlastnoručním podpisem a otiskem kulatého razítka, které obsahuje malý
státní znak České republiky, jméno odpovědného řešitele geologických prací, vyznačený obor
nebo specializaci a pořadové číslo, pod kterým mu bylo osvědčení odborné způsobilosti
vydáno.
(6) Osvědčení odborné způsobilosti se nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném
členském státě Evropské unie a na území České republiky hodlá ojediněle nebo dočasně
projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, pokud prokáže, že
a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a
b) je oprávněna k projektování, provádění nebo vyhodnocování geologických prací podle
právních předpisů jiného členského státu Evropské unie.
(7) Doklady o splnění podmínek podle odstavce 6 je tato osoba povinna předložit
ministerstvu před zahájením těchto činností. O nesplnění požadavků pro projektování,
provádění a vyhodnocování geologických prací vydá ministerstvo rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů
ode dne, kdy mu byly předloženy doklady o splnění podmínek podle odstavce 6.
----------------------------------1b)
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších
předpisů.
1c)
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
1d)
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2a)
Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973
Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
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(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
2b)
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
2c)
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.
2d) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§4
Stanovení průzkumného území pro ložiskový průzkum
(1) Geologické práce pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů
a průzkum výhradních ložisek nevyhrazených nerostů je možné provádět pouze na
průzkumném území, které je stanoveno právnické osobě nebo fyzické osobě, která má
oprávnění k hornické činnosti 3a) (dále jen „zadavatel“).
(2) Žádost o stanovení průzkumného území pro vyhledávání a průzkum výhradních
ložisek (dále jen „průzkumné území“) se předkládá ve dvojím vyhotovení a obsahuje
a) návrh průzkumného území s jeho zákresem do mapy povrchové situace ve vhodném
měřítku, ne však v menším než 1 : 25 000 u území do 50 km2 a 1 : 50 000 nad 50 km2,
s výpočtem plošného obsahu území, a souřadnice vrcholů průzkumného území vymezeného
přímými čarami,
b) nerost v případě vyhledávání a výhradní ložisko nerostu v případě průzkumu,
c) zákres hranic dobývacích prostorů, chráněných ložiskových území, popřípadě jiných
chráněných území nebo ochranných pásem v navrhovaném průzkumném území a výčet těchto
území,
d) údaje o žadateli a jeho bezúhonnosti 2b) a doklady o jeho oprávnění pro podnikání v oboru
hornické činnosti; bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí
být starší tří měsíců,
e) etapu prací, cíl, rozsah a způsob provádění prací a dobu, na kterou se o stanovení
průzkumného území žádá,
f) u vyhledávání nebo průzkumu ložisek ropy nebo zemního plynu doložení technické
a finanční způsobilosti žadatele,
g) rozdělení plošného obsahu území pro průzkum do území jednotlivých obcí. V případě, že
navrhované průzkumné území výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu přesahuje jeho
rozsah vymezený zvláštním právním předpisem,3b)musí žádost obsahovat také písemný
souhlas vlastníků dotčených pozemků. 3c)
(3) V řízení o stanovení průzkumného území ministerstvo posuzuje bezúhonnost
žadatele, která se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Ministerstvo si za
účelem doložení bezúhonnosti podle odstavce 2 písm. d) vyžádá podle zvláštního
právního předpisu2d) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu
z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) (4) Na průzkumném území má zadavatel výhradní právo na vyhledávání
a průzkum výhradního ložiska v souladu se stanovením průzkumného území.
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(4) (5) Stanovení průzkumného území může zadavatel převést na jinou fyzickou osobu
nebo právnickou osobu jen na základě písemné smlouvy a s písemným souhlasem
ministerstva. Bez tohoto souhlasu je převod neplatný. Touto smlouvou přecházejí na nového
zadavatele veškeré povinnosti a závazky vzniklé původnímu zadavateli v souvislosti
s projektováním, prováděním a vyhodnocováním geologických prací od počátku platnosti
průzkumného území před uzavřením smlouvy. Ministerstvo souhlas udělí osobě, na kterou má
být průzkumné území převedeno, pokud tato osoba prokáže, že je schopna dostát přebíraným
závazkům a povinnostem.
(5) (6) Povrchové hranice průzkumného území jsou dány uzavřeným geometrickým
obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou definovány souřadnicemi v platném
souřadnicovém systému. Hranice pod povrchem jsou dány svislými rovinami procházejícími
stranami povrchového obrazce.
(6) (7) Organizace, která bude realizovat veřejnou zakázku3d) zadávanou ministerstvem
pro vyhledání nebo průzkum ložiska vyhrazeného nerostu, podává žádost podle odstavce 2.
(7) (8) Pro žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské
kůry3e) platí obdobný postup jako pro vyhledávání nebo průzkum ložisek vyhrazených
nerostů.
(8) (9) Pokud se v průběhu platnosti stanovení průzkumného území zadavatel písemně
vzdá stanovení průzkumného území nebo se vzdá oprávnění k využití části tohoto území, platí
tato skutečnost dnem doručení tohoto oznámení ministerstvu.
(9) (10) Ministerstvo vede souhrnnou evidenci stanovených průzkumných území.
Údaje o umístění a rozsahu průzkumného území, nerostu nebo ložisku, termín platnosti
stanovení průzkumného území a údaje o osobě, na jejíž žádost bylo stanovení tohoto území
provedeno, jsou veřejně přístupné.
-----------------------2b)
Zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
3a)
§ 5 zákona č. 61/1988 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.
3b)
§ 43a zákona č. 44/1988 Sb. , ve znění zákona č. 541/1991 Sb.
3c)
§ 7 zákona č. 44/1988 Sb. , ve znění zákona č. 541/1991 Sb.
3d)
Zákon č. 199/1994 Sb. , o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3e)
§ 34 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění zákona č. 541/1991 Sb.

***
Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
§ 19
Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
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(1) Zpracovávat dokumentaci, posudek, oznámení předkládané podle § 7 odst. 4
a zpracovávat vyhodnocení jsou oprávněny jen fyzické osoby, které jsou držiteli autorizace.
Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání se může zavazovat k vypracování
těchto dokumentů jen tehdy, pokud pro ni tuto činnost zabezpečuje fyzická osoba, která je
držitelem autorizace. U záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii I a dále u ostatních záměrů,
pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, musí být část dokumentace týkající se
posuzování vlivů na veřejné zdraví zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Osvědčení odborné způsobilosti
pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví uděluje a odnímá Ministerstvo zdravotnictví.
(2) Zpracovatel posudku je povinen posoudit dokumentaci objektivně a v plném
rozsahu. Zpracování dokumentů uvedených v odstavci 1 je povinen zajistit držitel autorizace
v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí podle odstavce 1 věty první.
(3) Podmínkou udělení autorizace je bezúhonnost, odborná způsobilost, praxe v oboru
v délce nejméně 3 let, jakož i plná způsobilost k právním úkonům.
(4) Odborná způsobilost se prokazuje
a) dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání alespoň bakalářského studijního
programu, a
b) dokladem o vykonané zkoušce odborné způsobilosti.
(5) Za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za
trestný čin, který souvisí s autorizovanou činností podle tohoto zákona. Bezúhonnost se
prokazuje předložením dokladu dokladem o bezúhonnosti, kterým je výpis z evidence
Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizinců obdobný doklad státu, jehož je cizinec
státním občanem nebo v němž má trvalé bydliště, nebo čestné prohlášení v případě, že stát,
jehož je občanem, takový doklad nevydává. Ministerstvo si za účelem doložení
bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu7) výpis z evidence Rejstříku
trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku
trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Autorizaci pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí uděluje a odnímá
ministerstvo po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví.
(7) Autorizace se uděluje na dobu 5 let. Autorizace se v případě, že se nezměnily
podmínky, za nichž byla udělena, prodlužuje o dalších 5 let, pokud o to držitel autorizace
požádá alespoň 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou byla autorizace udělena.
(8) Udělená autorizace nepřechází na jinou fyzickou osobu.
(9) Ministerstvo odejme autorizaci fyzické osobě, pokud závažným způsobem nebo
opakovaně poruší tento zákon, opakovaně neplní povinnosti vyplývající z rozhodnutí
o udělení autorizace nebo dojde-li ke změně podmínek, za kterých byla autorizace udělena.
(10) Rozhodnutí o udělení a o odejmutí autorizace se vydává ve správním řízení podle
správního řádu.8)
(11) Rozhodnutí o autorizaci zaniká
a) uplynutím doby, na kterou byla vydána,
b) rozhodnutím ministerstva o odnětí autorizace,
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c) smrtí fyzické osoby, které byla autorizace udělena, nebo jejím prohlášením za mrtvou.
(12) Úplatu spojenou se zkouškou odborné způsobilosti ve výši 3 000 Kč uhradí
uchazeč o tuto zkoušku předem na účet příspěvkové organizace nebo organizační složky státu,
kterou ministerstvo pověřilo zajišťováním zkoušky odborné způsobilosti. Tuto úplatu uhradí i
za opakovanou zkoušku.
(13) Ministerstvo stanoví vyhláškou bližší podmínky odborné způsobilosti, postup při
jejich ověřování a postup při udělování a odnímání autorizace. Ministerstvo zdravotnictví
v dohodě s ministerstvem stanoví vyhláškou bližší podmínky odborné způsobilosti pro oblast
posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování
a odnímání osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.
(14) Rozhodnutí o autorizaci se nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném
členském státě Evropské unie a na území České republiky hodlá dočasně vykonávat činnost
uvedenou v odstavci 1, pokud prokáže, že
a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie,
b) je oprávněna k výkonu činnosti uvedené v odstavci 1 podle právních předpisů jiného
členského státu Evropské unie.
(15) O nesplnění požadavků pro výkon činnosti uvedené v odstavci 1 vydá
ministerstvo rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu byly předloženy úplné doklady
o splnění podmínek podle odstavce 14 písm. a) a b).
(16) Pokud nebylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 15, činnost podle odstavce 1
může být vykonávána nejdéle po dobu 1 roku ode dne následujícího po dni, kdy uplynula
lhůta pro vydání tohoto rozhodnutí.
--------------------7) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
8)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) , ve znění pozdějších předpisů.

***
Změna zákona o zoologických zahradách
Žádost o licenci
§4
(1) Žádost o licenci (dále jen „žádost“) podává ministerstvu právnická nebo fyzická
osoba, která hodlá provozovat zoologickou zahradu (dále jen „žadatel“).
(2) Žádost musí obsahovat
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a) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, sídlo a právní formu, dále
jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu osob, které jsou členy statutárního
orgánu žadatele, je-li žadatelem právnická osoba,
b) jméno, příjmení, popřípadě dodatek,4) datum narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
a místo trvalého pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba,
c) označení osoby vlastníka a osoby zřizovatele zoologické zahrady, nejsou-li totožné
s osobou žadatele, způsobem uvedeným v písmenech a) a b),
d) seznam druhů živočichů a předpokládaný počet živočichů řazený podle řádů zoologické
systematiky, kteří jsou nebo budou chováni,
e) přehled o účasti ve výzkumu prospěšném pro ochranu druhů,
f) přehled o zapojení do školení v ochranářských dovednostech,
g) informace o účasti na výměně informací týkajících se ochrany druhů,
h) informace o účasti na odborně zajištěném znovuvysazování druhů volně žijících živočichů
do původních areálů výskytu (reintrodukce),
i) informace o účasti na výchově veřejnosti k ochraně přírody, například poskytováním
informací o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech,
j) informace o způsobu vedení průběžných záznamů o kolekci volně žijících živočichů,.
k) výpis z Rejstříku trestů 5) osvědčující bezúhonnost žadatele [§ 6 odst. 2 písm. b)], je-li jím
fyzická osoba.
(3) Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního
právního předpisu3a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu
z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) V případě, že náležitosti podle odstavce 2 písm. e) až j) žadatel nemůže doložit,
uvede způsob, kterým bude v těchto ustanoveních stanovené požadavky naplňovat.
(5) Není-li žádost úplná, vyzve ministerstvo žadatele, aby žádost doplnil do 30 dnů
ode dne doručení výzvy.
(6) Nedoplní-li žadatel žádost podle odstavce 4 ve stanovené lhůtě, ministerstvo řízení
zastaví.
(7) Účastníkem řízení je též obec a kraj, na jejichž území má být zoologická zahrada
provozována.
§5
(1) Ministerstvo si v řízení o vydání licence vyžádá písemné vyjádření (dále jen
„vyjádření“) ke každé žádosti od České inspekce životního prostředí6) (dále jen „inspekce“),
místně příslušné veterinární správy7) a Ústřední komise pro ochranu zvířat.8) Lhůta pro
doručení vyjádření, které musí obsahovat i odůvodnění, je 30 dnů ode dne doručení vyžádání.
Neobdrží-li ministerstvo vyjádření v této lhůtě, má se za to, že dožádaný orgán nemá k žádosti
výhrad. Na vydání vyjádření se nevztahuje správní řád.9)
(2) Ministerstvo po obdržení vyjádření podle odstavce 1 provede v rámci řízení
o vydání licence za účasti Komise pro zoologické zahrady (dále jen „Komise“) (§ 11) šetření
na místě, kde má být provozována zoologická zahrada, při němž ověří údaje uvedené
v žádosti (§ 4 odst. 2) a posoudí skutečnosti rozhodné pro udělení licence (§ 6 odst. 2).
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(3) Ministerstvo oznámí žadateli termín provedení místního šetření a složení Komise
nejméně 30 dnů předem.
(4) Komise v rámci místního šetření posuzuje
a) pravdivost údajů uvedených v žádosti,
b) skutečnosti rozhodné pro udělení licence (§ 6 odst. 2), zejména
1. ustájení živočichů z pohledu zdraví a vhodných životních podmínek živočichů včetně
krmení, napájení a možnosti pravidelného úklidu a dodržování chovatelských standardů,
2. zajištění pravidelné veterinární péče, případně kontroly zařízení ke karanténování a pitvám
živočichů,
3. opatření k zabránění únikům živočichů,
4. zajištění a kvalitu výchovy a vzdělávání návštěvníků,
5. zapojení žadatele do národních a mezinárodních aktivit, a
6. kvalitu a počet odborného personálu vzhledem k počtu chovaných živočichů.
(5) Komise zpracuje po dokončení místního šetření zprávu o výsledku šetření
v rozsahu podle odstavce 4. Obsahem zprávy je také vyjádření, zda Komise vydání licence
doporučuje nebo nedoporučuje, a odůvodnění tohoto vyjádření. Komise zprávu předá
ministerstvu i žadateli do 15 dnů ode dne konání místního šetření. Lhůta pro vydání licence (§
6 odst. 1) po tuto dobu neběží.
§6
(1) Ministerstvo rozhodne o žádosti ve lhůtě 90 dnů ode dne jejího doručení; při
rozhodování přihlíží k vyjádřením podle § 5 odst. 1.
(2) Ministerstvo vydá licenci pouze žadateli, který
a) splňuje tyto podmínky:
1. chová živočichy v podmínkách, které směřují k zajištění biologických a ochranářských
požadavků jednotlivých druhů a požadavků na zajištění zdraví a pohody živočichů zejména
tím, že obohatí jednotlivým druhům vyhrazené výběhy pro ně specifickými doplňky a udržuje
vysokou úroveň chovu a ustájení živočichů s kvalitním programem veterinární péče a výživy,
2. předchází únikům chovaných živočichů, zejména s ohledem na možné ekologické ohrožení
původních druhů a předchází šíření parazitů a původců nákaz z vnějšího prostředí pomocí
vhodných technických a protinákazových opatření,
3. vede o své kolekci živočichů průběžné záznamy způsobem přiměřeným sledovanému
druhu,
4. účastní se výzkumu prospěšného pro ochranu druhů nebo školení v ochranářských
dovednostech nebo výměny informací ve vztahu k ochraně druhů, chovu ohrožených nebo
vzácných druhů živočichů v lidské péči s cílem uchování biologické rozmanitosti mimo jejich
přirozená stanoviště (ex situ) nebo v jejich přirozeném prostředí (in situ), nebo se účastní
odborně zajištěného znovuvysazování druhů volně žijících živočichů do původních areálů
výskytu (reintrodukce),
5. provádí výchovu veřejnosti k ochraně přírody, zejména poskytováním informací
o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech,
6. zajišťuje výkon činností související s péčí o chované živočichy fyzickými osobami odborně
způsobilými, a to v počtu odpovídajícím kolekci chovaných živočichů. Za odborně způsobilou
se považuje fyzická osoba s vysokoškolským vzděláním v oboru veterinární lékař, biologzoolog, zemědělský inženýr-zootechnik, nebo fyzická osoba s jiným vysokoškolským
vzděláním, avšak s praxí nejméně 2 roky v oblasti chovu živočichů chovaných
v zoologických zahradách, a
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b) je bezúhonný; podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl v době 3 let před podáním
žádosti pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činností
vykonávanou v zoologické zahradě, pokud se na něj nehledí, jako by odsouzen nebyl, nebo
ten, kdo byl v uvedené době uznán vinen z přestupku či jiného správního deliktu podle
právních předpisů o ochraně přírody a životního prostředí, veterinárních předpisů nebo
předpisů na ochranu zvířat proti týrání.10) Je-li žadatelem právnická osoba, vztahuje se
podmínka bezúhonnosti žadatele na všechny členy statutárního orgánu žadatele.
(3) Pokud žadatel není schopen ke dni podání žádosti splnit některou z podmínek
podle odstavce 2 písm. a) bodů 4 a 5, ale doloží-li, že je schopen tyto podmínky splnit
nejpozději do 2 let ode dne podání žádosti, a nesplněním těchto podmínek není ohroženo
plnění poslání zoologických zahrad, může mu být vydána licence, avšak nejdéle na dobu 2 let.
-----------------3a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
4)

§ 9 odst. 1 obchodního zákoníku .
Zákon č. 269/1994 Sb. , o Rejstříku trestů.
6)
Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně
lesa, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
7)
§ 47 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
§ 22 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
8)
§ 21 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění zákona č. 162/1993 Sb.
9)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
10)
Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1997 Sb., ve
znění zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5)

***

Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými
produkty
§ 14
Odborný poradce
(1) Odborným poradcem podle tohoto zákona může být určena pouze bezúhonná
a odborně způsobilá fyzická osoba.
(2) Za bezúhonnou se pro účel tohoto zákona považuje osoba, která nebyla
pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí
s nakládáním s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, nebo pro
trestný čin spáchaný úmyslně. Bezúhonnost se prokazuje předložením výpisu z evidence
Rejstříku trestů ne staršího než 3 měsíce. Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti
vyžádá podle zvláštního právního předpisu9a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost
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o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se
předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Podmínkou odborné způsobilosti podle odstavce 1 je vysokoškolské vzdělání
získané studiem v akreditovaném studijním programu10) oblasti lékařství, veterinárního
lékařství, biochemie nebo mikrobiologie pro nakládání s geneticky modifikovanými
mikroorganismy; přírodních věd, zemědělství nebo lesnictví pro nakládání s geneticky
modifikovanými rostlinami; anebo přírodních věd, zemědělství nebo veterinárního lékařství
pro nakládání s geneticky modifikovanými živočichy a nejméně 5 let praxe v oboru, z toho
alespoň 2 roky práce s geneticky modifikovanými organismy. Do doby požadované dvouleté
praxe se započítává i doba postgraduálního nebo doktorandského studia v příslušné oblasti
týkající se nakládání s geneticky modifikovanými organismy.
-----------------------------9a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
10)
§ 44 zákona č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách).
***

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
§ 45h
(1) Jakákoliv koncepce19b) nebo záměr,19c) který může samostatně nebo ve spojení
s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá
hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek. To se
nevztahuje na plány péče zpracované orgánem ochrany přírody pro toto území a dále na lesní
hospodářské plány a lesní hospodářské osnovy, pro které závazné stanovisko podle § 4 odst.
3 v takovém případě zohlední čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice Rady 92/43/EHS.
(2) Při hodnocení důsledků koncepcí a záměrů podle odstavce 1 se postupuje podle
zvláštních právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí,19d) pokud § 45i nestanoví
jiný postup.
§ 45i
(1) Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit záměr uvedený v § 45h odst.
1 (dále jen „předkladatel“), je povinen jejich návrh předložit orgánu ochrany přírody ke
stanovisku, zda může mít samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na území
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Územně plánovací dokumentace se předkládá
v etapě zadání. Orgán ochrany přírody vydá stanovisko do 15 dnů ode dne doručení žádosti;
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to neplatí pro stanovisko k návrhu zadání územně plánovací dokumentace, kde se postupuje
podle zvláštních právních předpisů.17) Tímto stanoviskem není dotčeno zjišťovací řízení podle
zvláštního právního předpisu.19c)
(2) Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem podle odstavce 1 významný vliv
podle § 45h odst. 1 nevyloučí, musí být daná koncepce nebo záměr předmětem posouzení
podle tohoto ustanovení a zvláštních právních předpisů.19d) Nelze-li vyloučit negativní vliv
koncepce nebo záměru na takové území, musí předkladatel zpracovat varianty řešení, jejichž
cílem je negativní vliv na území vyloučit nebo v případě, že vyloučení není možné, alespoň
zmírnit. Územně plánovací dokumentace17) se posuzuje podle zvláštního právního předpisu.17)
(3) Posouzení podle odstavce 2 nebo hodnocení podle § 67 mohou provádět pouze
fyzické osoby, které jsou držiteli zvláštní autorizace (dále jen „autorizace“). Podmínkou pro
udělení autorizace je bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření
a vykonání zkoušky odborné způsobilosti. Autorizaci uděluje a odnímá Ministerstvo životního
prostředí. Autorizace se uděluje na dobu 5 let a je možno ji opakovaně prodloužit o dalších
5 let. Rozsah požadovaného vzdělání, obsah zkoušky, podmínky prodloužení autorizace
a důvody pro odnětí autorizace stanoví Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním
předpisem. Při posuzování odborné kvalifikace státních příslušníků členských států Evropské
unie se postupuje podle zvláštního právního předpisů. 19e)
(4) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí
s autorizovanou činností, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, anebo se na něj podle
zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky hledí, jako by nebyl
odsouzen. Bezúhonnost se prokazuje předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů ne
staršího než 3 měsíce. Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle
zvláštního právního předpisu19h) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání
výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Při posuzování
bezúhonnosti státních příslušníků členských států Evropské unie se postupuje podle
zvláštního právního předpisu. 19f)
(5) V souladu se zvláštním právním předpisem19g) se autorizace podle odstavce
3 nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a na území
České republiky hodlá dočasně nebo ojediněle vykonávat činnosti uvedené v odstavci 3,
pokud prokáže, že
a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a
b) je oprávněna k výkonu činností uvedených v odstavci 3 podle právních předpisů jiného
členského státu Evropské unie.
(6) O nesplnění požadavků podle odstavce 5 písm. a) a b) vydá Ministerstvo životního
prostředí rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu byly předloženy úplné doklady podle
odstavce 5 písm. a) a b).
(7) Pokud nebylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 6, činnosti podle odstavce
3 mohou být vykonávány nejdéle po dobu jednoho roku ode dne následujícího po dni, kdy
uplynula lhůta pro vydání tohoto rozhodnutí.
(8) Orgán, který je příslušný ke schválení koncepce nebo záměru uvedeného v § 45h,
jej může schválit, jen pokud na základě stanoviska podle právních předpisů o posuzování
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vlivů na životní prostředí19d) taková koncepce nebo záměr nebude mít negativní vliv na území
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, anebo za podmínek stanovených v odstavci
9, popřípadě v odstavci 10. Tím nejsou dotčeny ochranné podmínky zvláště chráněných
území.
(9) Pokud hodnocení podle odstavce 2 prokáže negativní vliv na území Natura 2000
a neexistuje variantní řešení s menším negativním vlivem nebo bez něj, lze navrženou
koncepci nebo záměr schválit jen z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a za
současného uložení kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění ochrany a celistvosti
území Natura 2000 postupem podle odstavce 11.
(10) Jde-li o negativní vliv na lokalitu s prioritními typy stanovišť [§ 3 odst. 1 písm.
m)] nebo prioritními druhy [§ 3 odst. 1 písm. n)], lze koncepci nebo záměr schválit jen
z důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků
nesporného významu pro životní prostředí. Jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného
zájmu mohou být důvodem ke schválení jen tehdy, vydala-li k zamýšlené koncepci nebo
záměru stanovisko Komise. Ministerstvo životního prostředí v tom případě na základě
dožádání příslušného orgánu požádá Komisi o stanovisko. Po dobu jednání s Komisí lhůty
v příslušných řízeních neběží. Dále se postupuje podle odstavce 9 obdobně.
(11) Kompenzační opatření ve smyslu odstavce 9 stanoví rozhodnutím orgán ochrany
přírody na základě dožádání orgánu příslušného ke schválení koncepce nebo záměru. Uložení
a zajištění kompenzačních opatření je v tomto případě důvodem pro přerušení řízení vedeného
příslušným orgánem veřejné správy. O uložených kompenzačních opatřeních informuje
příslušný orgán ochrany přírody neprodleně Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo
životního prostředí o uložených a provedených kompenzačních opatřeních informuje Komisi.
-----------------------17)
Zákon č. 183/2006 Sb.
19b)
Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
19c)
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů.
19d)
Zákon č. 244/1992 Sb.
Zákon č. 100/2001 Sb.
19e)
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
odborné kvalifikace).
19f)
§ 20 odst. 1 zákona č. 18/2004 Sb.
19g)
§ 5 zákona č. 18/2004 Sb.
19h) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
***

Změna zákona o ochraně ovzduší
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§ 15
Autorizace
(1) Rozhodnutí o autorizaci podle tohoto zákona se vyžaduje
a) k měření emisí nebo imisí znečišťujících látek podle § 9 odst. 7, stanovení koncentrace
pachových látek a míry obtěžování zápachem, stavových veličin plynů, koncentrace
srovnávací látky a vlhkosti v plynu a k ověřování správnosti měření znečišťujících látek,
b) k měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest
podle § 9 odst. 5,
c) k dohledu nad provozem spalovny odpadu nebo zařízení schváleného pro spoluspalování
odpadu,
d) ke zpracování rozptylových studií podle § 9 odst. 6 a zpracování odborných posudků podle
§ 17 odst. 6,
e) k ověřování množství emisí skleníkových plynů podle zvláštního právního předpisu.11a)
(2) Rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 vydává ministerstvo fyzickým a
právnickým osobám na podkladě jejich žádosti. U právnické osoby podává žádost o autorizaci
statutární orgán nebo jeho zástupce, který splňuje požadavky zvláštního právního předpisu.10)
(3) Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. a) obsahuje
a) u fyzických osob jméno, příjmení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a
adresu místa trvalého pobytu u osob, které jsou občany České republiky, nebo adresu místa
trvalého nebo přechodného pobytu, popřípadě místa podnikání u osob, které nejsou občany
České republiky; u právnických osob obchodní firmu, právní formu, adresu sídla, popřípadě
organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) uvedení rozsahu látek, které žadatel hodlá měřit, s uvedením, zda jde o měření emisí nebo
imisí, stanovení koncentrace pachových látek a míry obtěžování zápachem, stavových veličin
plynů, koncentrace srovnávací látky a vlhkosti plynu,
c) seznam fyzických osob, které jsou k žadateli v pracovním nebo obdobném poměru a budou
se podílet na měření, a doklady, které prokazují jejich odborné znalosti,
d) jméno, příjmení a adresu bydliště odpovědného zástupce právnické osoby, popřípadě též
fyzické osoby, pokud jej fyzická osoba podle živnostenského zákona ustanovila,
e) seznam přístrojového vybavení určeného k měření včetně seznamu výrobních čísel
přístrojů, jejich typů, roku výroby, výrobce, doklad o právním vztahu k přístrojům a o
kalibraci těchto přístrojů a seznam chemikálií, které budou k měření použity včetně
kalibračních plynů,
f) seznam metod, postupů odběrů a úprav vzorků pro účely měření, včetně konečných
analytických metod a postupů, které budou použity, včetně osvědčení o akreditaci vydané
akreditující osobou pověřenou podle zvláštního právního předpisu11d) u těch metod a postupů,
u kterých to stanoví prováděcí právní předpis,
g) uvedení postupů pro zpracování výsledků měření a vzor výsledků měření (protokol
o měření),
h) příručku jakosti zpracovanou pro rozsah měření podle písmene b),
i) doklady o úspěšném absolvování mezilaboratorního porovnání zkoušek a zajištění
metrologické návaznosti měřidel a činností podle písmen e) a f),
j) povolení k provozování živností podle zvláštního právního předpisu. 10)
(4) Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. b) obsahuje údaje
uvedené v odstavci 3 písm. a), b), c), d), f), g), h) a j) včetně dokladu o splnění kvalifikačních
předpokladů podle zvláštního právního předpisu.10)
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(5) Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. c) obsahuje údaje
uvedené v odstavci 3 písm. a) a d) a k této žádosti žadatel připojí
a) doklad o právním vztahu žadatele k provozovanému stacionárnímu zdroji uvedenému
v žádosti,
b) přesný a podrobný technický popis zařízení stacionárního zdroje včetně řešení ochrany
ovzduší,
c) úplnou specifikaci druhů a kategorií odpadu podle zvláštního právního předpisu,7) jejichž
spalování je u stacionárního zdroje povoleno, doloženou příslušnými rozhodnutími orgánů
ochrany ovzduší,
d) údaje o autorizacích a oprávněních k činnostem podle zvláštního právního předpisu10)
vydaných osobám, které budou tyto činnosti u stacionárního zdroje vykonávat,
e) měřicí protokoly o měření emisí látek znečišťujících ovzduší (aktuální), pokud je
stacionární zdroj již provozován,
f) přesný a podrobný popis zařízení a vybavení k měření, záznamu a vyhodnocení emisí
znečišťujících látek a technickoprovozních parametrů tam, kde je měření uloženo prováděcím
právním předpisem,
g) doklad o oprávnění k podnikání, pokud žadatel již podniká,
h) doklad o zajištění evidence a řádného nakládání s odpady z provozu stacionárního zdroje,
i) doklad o zaplacení poplatku za znečišťování ovzduší za období uplynulých 3 let,
j) doklad o splnění kvalifikačních předpokladů, kterými jsou vysokoškolské vzdělání v oblasti
technických věd a technologií, nebo vyšší odborné vzdělání, případně úplné střední vzdělání
nebo úplné střední odborné vzdělání a 3 roky odborné praxe vykonané v posledních 10 letech
ve spalovně odpadu nebo zařízení schváleném pro spoluspalování odpadu.
(6) Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. d) obsahuje údaje
uvedené v odstavci 3 písm. a). Žadatel k žádosti připojí popis postupů při zpracování
rozptylových studií a již zpracované rozptylové studie, nebo připojí popis a příklady svých
postupů a zásad pro zpracování odborných posudků a již zpracovaný odborný posudek podle
§ 17 odst. 6.
(7) Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. e) obsahuje údaje
uvedené v odstavci 3 písm. a), d) a j), a k této žádosti žadatel připojí
a) seznam fyzických osob, které jsou k žadateli v pracovním nebo obdobném poměru a budou
pro žadatele ověřování provádět,
b) osvědčení o akreditaci pro ověřování množství emisí skleníkových plynů vydané
akreditující osobou pověřenou podle zvláštního právního předpisu11d) ,
c) uvedení kategorie či více kategorií zařízení,11c) pro něž žadatel hodlá ověřování množství
emisí skleníkových plynů provádět.
(8) Podmínkou pro vydání rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. e) je
bezúhonnost. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl
pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí
s autorizovanou činností, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, anebo se na něj podle
zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky hledí, jako by nebyl
odsouzen. Bezúhonnost se prokazuje předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů ne
staršího než 3 měsíce. Bezúhonnost se prokazuje dokladem o bezúhonnosti, kterým je
výpis z evidence Rejstříku trestů. Při posuzování bezúhonnosti státních příslušníků
členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisu.11b)
Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního
předpisu11e) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu
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z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(9) Před vydáním rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. a), b) a d) je žadatel
povinen prokázat znalost metod odběru vzorků látek znečišťujících ovzduší, metod stanovení
koncentrací těchto látek a jejich vyhodnocování, metod stanovení koncentrace pachových
látek a míry obtěžování zápachem, stavových veličin plynů, koncentrace srovnávací látky
a vlhkosti v plynu, zásad správné laboratorní praxe a metrologie, metodiky pro zpracování
rozptylových studií. Znalost prokazuje pouze u těch činností, které jsou předmětem žádosti
o vydání rozhodnutí o autorizaci.
(10) Žadatelé podle odstavce 1 jsou povinni podrobit se ověření znalostí právních
předpisů upravujících ochranu životního prostředí v rozsahu své činnosti. Úspěšné prokázání
odborných znalostí a znalostí vybraných právních předpisů je předpokladem k vydání
rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 2. V případě, že žadatel neprokáže požadované
znalosti, je žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci ministerstvem zamítnuta.
(11) Rozhodnutí o autorizaci se vydává na dobu určitou, nejdéle na dobu 5 let a může
obsahovat podmínky, za nichž může být tato činnost prováděna. Žádost o vydání rozhodnutí o
autorizaci lze podat opakovaně. Rozhodnutí o autorizaci nelze převést na jinou osobu. Na
vydání rozhodnutí o autorizaci a na prodloužení jeho platnosti není právní nárok.
(12) Před uplynutím platnosti rozhodnutí o autorizaci může fyzická nebo právnická
osoba, která je držitelem platného rozhodnutí o autorizaci, (dále jen „autorizovaná osoba“)
požádat o prodloužení platnosti tohoto rozhodnutí nejpozději 1 měsíc před uplynutím jeho
platnosti. Pokud v této době autorizovaná osoba podá ministerstvu žádost o prodloužení
platnosti rozhodnutí o autorizaci, platí dosavadní rozhodnutí o autorizaci až do doby
rozhodnutí ministerstva o žádosti o prodloužení platnosti tohoto rozhodnutí. Autorizovaná
osoba, které ministerstvo zrušilo rozhodnutí o autorizaci podle § 15 odst. 13, může opětovně
podat žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci k téže činnosti, ke které jí bylo rozhodnutím
zrušeno, nejdříve po uplynutí 1 roku.
(13) Ministerstvo zruší rozhodnutí o autorizaci vydané autorizované osobě, jestliže
tato osoba
a) závažně poruší povinnosti při výkonu této činnosti, a to zejména tím, že zkreslí nebo uvede
nesprávné údaje nebo nedodržuje metody a postupy činnosti uvedené v osvědčení
o autorizaci, nebo neplní povinnost uvedenou v § 13 odst. 7,
b) ztratí způsobilost k výkonu autorizované činnosti tím, že nebude mít nezbytné přístrojové
vybavení, nebo
c) pokud je právnickou osobou, neustanoví odpovědného zástupce podle odstavce 3 písm. d)
nebo nebude mít v pracovním nebo jiném obdobném poměru osoby způsobilé k měření nebo
ověřování množství emisí skleníkových plynů.
(14) Ministerstvo může zrušit rozhodnutí o autorizaci v případě, že dojde k podstatné
změně podmínek, za kterých bylo rozhodnutí o autorizaci vydáno.
(15) Platnost rozhodnutí o autorizaci zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, s výjimkou postupu podle odstavce 12,
b) smrtí fyzické osoby nebo jejím prohlášením za mrtvou, nebo
c) zánikem právnické osoby, které bylo rozhodnutí o autorizaci vydáno.
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(16) Rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. a), b), d) a e) se nevyžaduje
u osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky
hodlá dočasně vykonávat činnosti uvedené v odstavci 1, pokud prokáže, že
a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie,
b) je držitelem oprávnění k výkonu činností uvedených v odstavci 1 písm. a), b), d) a e) podle
právních předpisů jiného členského státu Evropské unie, pokud se v tomto státě takové
oprávnění vyžaduje.
(17) Rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. a), b), d) a e) se dále nevyžaduje
u právnické osoby, která na území České republiky hodlá dočasně vykonávat činnost
uvedenou v odstavci 1 písm. a), b), d) a e), pokud prokáže, že
a) byla založena podle práva jiného členského státu Evropské unie a má své sídlo, ústřední
správu nebo hlavní místo podnikatelské činnosti na území jiného členského státu Evropské
unie a
b) je držitelem oprávnění k výkonu činností uvedených v odstavci 1 písm. a), b), d) a e) podle
právních předpisů jiného členského státu Evropské unie, pokud se v tomto státě takové
oprávnění vyžaduje.
(18) V případě činností podle odstavce 1 písm. a) je tato osoba dále povinna předložit
seznam metod, postupů odběrů a úprav vzorků pro účely měření, včetně konečných
analytických metod a postupů, které budou použity podle odstavce 3 písm. f); v případě
činností podle odstavce 1 písm. e) je tato osoba dále povinna předložit seznam metod
a postupů ověřování množství emisí skleníkových plynů.
(19) V případě zpracování rozptylových studií podle odstavce 1 písm. d) je tato osoba
dále povinna předložit popis postupů při jejich zpracování včetně již dříve zpracovaných
rozptylových studií podle referenční metody pro zpracování rozptylových studií stanovené
prováděcím právním předpisem.10a) Nemůže-li tato osoba takovou studii předložit, předloží
vzorovou rozptylovou studii, která je zpracována za použití referenční metody stanovené
prováděcím právním předpisem. 10a) Pokud tato osoba používá pro zpracování rozptylových
studií metodu, která není uvedena v souboru referenčních metod, 10a) ministerstvo posoudí, zda
je srovnatelná s metodou stanovenou prováděcím právním předpisem. 10a)
(20) O nesplnění požadavků stanovených v odstavci 16 vydá ministerstvo rozhodnutí
ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena úplná dokumentace. V případě posuzování,
zda jde o metodu srovnatelnou s referenční metodou podle odstavce 19, činí tato lhůta 30 dnů.
(21) Pokud nebylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 19, činnost podle odstavce 1
písm. a), b) nebo d) může být vykonávána nejdéle po dobu 1 roku ode dne následujícího po
dni, kdy uplynula lhůta pro vydání tohoto rozhodnutí.
(22) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah znalostí, které jsou předpokladem pro
vydání rozhodnutí o autorizaci, postup, kterým se ověřují, postupy pro činnost osob, které
jsou držiteli rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. e), seznam metod a postupů,
u kterých je podle odstavce 3 písm. f) vyžadováno předložení osvědčení o akreditaci a způsob
evidence o vydaných rozhodnutích.
----------------------------7)
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
10)
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
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10a)

Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob
sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.
11a)
§ 7 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů a o změně některých zákonů.
11b)
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
11c)
Kategorie uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování
s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.
11d)
§ 15 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
11e) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

***

Změna zákona o elektronickém podpisu
§ 10
Podmínky udělení akreditace pro poskytování certifikačních služeb
(1) Každý poskytovatel certifikačních služeb může požádat ministerstvo o udělení
akreditace pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb.
(2) V žádosti o akreditaci podle odstavce 1 musí žadatel doložit
a) v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě adresu organizační
složky zahraniční osoby na území České republiky, a identifikační číslo žadatele, bylo-li
přiděleno; v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, případně dodatek,
místo usazení, místo podnikání, pokud je odlišné od místa usazení, a identifikační číslo
žadatele, bylo-li přiděleno,
b) doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti a u osoby zapsané do obchodního rejstříku
také výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce,
c) výpis z rejstříku trestů podnikatele fyzické osoby nebo statutárních představitelů právnické
osoby v případě, že žadatelem je právnická osoba, ne starší než 3 měsíce,
d) c) věcné, personální a organizační předpoklady pro činnost kvalifikovaného poskytovatele
certifikačních služeb podle § 6, 6a a 6b tohoto zákona,
e) d) údaj o tom, které kvalifikované certifikační služby hodlá žadatel poskytovat.
(3) Jestliže žádost neobsahuje všechny požadované údaje, ministerstvo řízení přeruší
a vyzve žadatele, aby ji ve stanovené lhůtě doplnil. Jestliže tak žadatel v této lhůtě neučiní,
ministerstvo řízení zastaví.
(4) Splňuje-li žadatel všechny podmínky předepsané tímto zákonem pro udělení
akreditace, vydá ministerstvo rozhodnutí, jímž mu akreditaci udělí. V opačném případě žádost
o udělení akreditace zamítne.
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5)

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

***

Změna zákona o elektronických komunikacích

Díl 1
Komunikační činnosti a podnikání
§7
(1) Komunikačními činnostmi jsou
a) zajišťování sítí elektronických komunikací,
b) poskytování služeb elektronických komunikací,
c) provozování přístrojů (§ 73).
(2) Zajišťování veřejné komunikační sítě, poskytování veřejně dostupné služby
elektronických komunikací a zajišťování sítí elektronických komunikací pro účely
bezpečnosti státu se uskutečňují ve veřejném zájmu.
§8
(1) Předmětem podnikání v elektronických komunikacích je
a) zajišťování veřejných komunikačních sítí,
b) poskytování služeb elektronických komunikací.
(2) Podnikat v elektronických komunikacích na území České republiky mohou za
podmínek stanovených tímto zákonem fyzické a právnické osoby, které splňují obecné
podmínky. Oprávnění k podnikání vzniká těmto osobám dnem doručení oznámení podnikání,
které splňuje náležitosti podle § 13, nestanoví-li tento zákon jinak.
(3) Obecnými podmínkami pro podnikání v elektronických komunikacích se rozumí
a) u fyzických osob dosažení věku nejméně 18 let,
b) u fyzických osob plná způsobilost k právním úkonům,
c) u fyzických osob bezúhonnost,
d) předložení dokladu o tom, že fyzická nebo právnická osoba nemá nedoplatky na daních
nebo odvodech, poplatcích, úhradách, úplatách, pokutách a penále, včetně nákladů řízení,
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které vybírají a vymáhají územní finanční orgány podle zvláštního právního předpisu.4)
Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad,
e) skutečnost, že fyzická nebo právnická osoba nemá nedoplatek na pojistném a na penále na
veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení
ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. Tuto skutečnost fyzická nebo právnická
osoba doloží čestným prohlášením.
(4) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně
odsouzen
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň
1 roku,
b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který
se nevztahuje písmeno a), nebo
c) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání,
anebo se na něho hledí, jako by nebyl odsouzen. 5)
(5) U právnické osoby musí obecné podmínky podle odstavce 3 splňovat rovněž osoba
oprávněná jednat jejím jménem.
(6) Bezúhonnost dokládá fyzická osoba Úřadu výpisem z evidence Rejstříku trestů,
který nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční fyzická osoba dokládá bezúhonnost Úřadu i
odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je občanem, jakož i doklady vydanými státy,
ve kterých se více než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech. Tyto doklady
nesmí být starší 3 měsíců.
(6) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů. Fyzická osoba,
která není státním občanem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence
obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, jehož je občanem, jakož i doklady
vydanými státy, ve kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních
3 letech. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců. Úřad si za účelem doložení
bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu5a) výpis z evidence Rejstříku
trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku
trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
--------------------4)
Zákon č. 531/1990 Sb. , o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
5)
Například § 60 , 60a , 70 trestního zákona .
5a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 17
Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
(1) Rádiové kmitočty lze využívat jen na základě individuálního oprávnění
k využívání rádiových kmitočtů (dále jen „oprávnění k využívání rádiových kmitočtů“),
nestanoví-li tento zákon jinak. Není-li k využívání rádiových kmitočtů nezbytné udělit
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, Úřad stanoví podmínky k jejich využívání ve
všeobecném oprávnění.
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(2) V případech, kdy je nezbytné udělit oprávnění k využívání rádiových kmitočtů,
Úřad rozhodne o jejich udělení kterémukoli podnikateli zajišťujícímu síť elektronických
komunikací nebo poskytujícímu službu elektronických komunikací podle všeobecného
oprávnění nebo podnikateli užívajícímu tyto sítě nebo služby, anebo nepodnikající osobě
v souladu s podmínkami zajišťujícími účelné využívání rádiových kmitočtů, a to na základě
jeho písemné žádosti podané Úřadu.
(3) Žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů musí obsahovat
a) je-li žadatelem
1. podnikající právnická osoba, obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě sídlo organizační
složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, příjmení
a bydliště osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby,
2. podnikající fyzická osoba, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, bydliště, místo
podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
3. nepodnikající osoba, jméno a příjmení, bydliště a datum narození fyzické osoby, nebo
název a sídlo, popřípadě sídlo organizační složky na území České republiky, popřípadě
identifikační číslo právnické osoby,
b) údaje o rádiových kmitočtech, které jsou požadovány, včetně jejich technických parametrů,
a účel jejich využívání, nejsou-li tyto kmitočty a jejich technické parametry závazně
stanoveny mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve
Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,
c) návrh požadované volací značky, identifikačního čísla nebo kódu, jsou-li pro daný druh
radiokomunikační služby nezbytné,
d) vymezení předpokládaného území využívání rádiových kmitočtů, je-li pro jejich využívání
nezbytné,
e) požadovanou dobu využívání rádiových kmitočtů.
(4) Rozsah požadovaných údajů podle odstavce 3 písm. b) pro jednotlivé druhy
radiokomunikačních služeb stanoví Úřad opatřením obecné povahy.
(5) Žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů musí být doložena
a) licencí k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání šířeného analogově podle
zvláštního právního předpisu11) nebo smlouvou s držitelem takové licence, požaduje-li žadatel
využívání rádiových kmitočtů pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání
(rozhlasová služba),
b) průkazem odborné způsobilosti, je-li tímto zákonem požadován,
c) u osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem ne starším než 3 měsíce, popřípadě
ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby,
d) u fyzických podnikajících osob a osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby
výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
e) d) osvědčením o zápisu do leteckého rejstříku České republiky, nebo osvědčením
o přidělení poznávací značky, požaduje-li žadatel udělení oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů na palubě letadla,
f) e) potvrzením Ministerstva dopravy o provedení kmitočtové koordinace v rámci leteckých
mezinárodních organizací, požaduje-li žadatel udělení oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů letecké pohyblivé služby,12)
g) f) osvědčením o zápisu do plavebního rejstříku České republiky, požaduje-li žadatel
udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů na vnitrozemském plavidle,13) nebo do
námořního rejstříku České republiky, požaduje-li žadatel udělení oprávnění k využívání
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kmitočtů na námořním plavidle;14) zápis plavidla do plavebního rejstříku České republiky je
možno rovněž doložit lodním osvědčením. 14)
(6) Úřad rozhodne o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů bezodkladně.
Jedná-li se o rádiové kmitočty vyhrazené pro zvláštní účely v rámci plánu přidělení
kmitočtových pásem a plánu využití rádiového spektra, rozhodne Úřad ve lhůtě 6 týdnů ode
dne podání úplné žádosti. Tuto lhůtu je Úřad oprávněn prodloužit, je-li to nezbytné z důvodu
výběrového řízení (§ 21), nejdéle však o 8 měsíců. Lhůty vyplývající z mezinárodních dohod
týkajících se využívání rádiových kmitočtů nebo orbitálních pozic nejsou tímto dotčeny.
(7) Je-li více žadatelů o udělení oprávnění k využívání stejných rádiových kmitočtů,
Úřad rozhodne o udělení oprávnění podle pořadí došlých žádostí; tento postup se neuplatní u
žadatelů o povolení k provozu stanic amatérské radiokomunikační služby. Žádá-li žadatel pro
účely dokrytí území, na kterém je oprávněn šířit a přenášet rozhlasové nebo televizní vysílání,
o udělení dalšího oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro šíření a přenos rozhlasového
nebo televizního vysílání, Úřad si před vydáním rozhodnutí vyžádá od Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání stanovisko. Neobdrží-li Úřad toto stanovisko do 30 dnů od požádání, platí,
že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání s udělením oprávnění souhlasí.
(8) Úřad může vydat oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro rozhlasovou
službu, pokud
a) byla vydána licence k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání šířeného
analogově podle zvláštního právního předpisu11) ,
b) jde o rádiové kmitočty vyhrazené Úřadem provozovateli rozhlasového nebo televizního
vysílání podle zvláštního právního předpisu16 , nebo
c) byl vydán příděl rádiových kmitočtů pro tuto službu.
Oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro jiné radiokomunikační služby v části
rádiového spektra vyhrazené výhradně pro rozhlasovou službu může Úřad vydat jen se
souhlasem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání podle zvláštního právního předpisu11).
(9) Úřad přednostně rozhodne o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
nezbytných k zajištění činnosti orgánů Ministerstva vnitra, Bezpečnostní informační služby,
Úřadu pro zahraniční styky a informace, Policie České republiky, Vězeňské služby a justiční
stráže České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární
ochrany, záchranné zdravotní služby a celních orgánů. 15)
(10) Kmitočtová pásma vyhrazená v plánu přidělení kmitočtových pásem Ministerstvu
obrany pro vojenské účely mohou být využívána pro vojenské účely bez rozhodnutí o udělení
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
(11) Úřad neudělí oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, jestliže
a) to vyžaduje bezpečnost státu,
b) to vyžaduje dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká
republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních
smluv, anebo z členství České republiky v Evropské unii anebo v mezinárodních
organizacích,
c) využívání požadovaných rádiových kmitočtů neumožňuje plán přidělení kmitočtových
pásem nebo plán využití rádiového spektra,
d) žadatel ani na opakovanou výzvu Úřadu a v jím stanovené lhůtě nepředložil úplnou žádost
o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů,
e) požadované rádiové kmitočty nejsou k dispozici nebo je nelze zkoordinovat, nebo
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f) žadatel, v případě právnické osoby osoba oprávněná jednat jejím jménem, není bezúhonný;
bezúhonnost se neposuzuje a nedokládá u provozovatelů amatérské radiokomunikační služby.
(12) Úřad může rozhodnout, že neudělí oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
také žadateli, který má nedoplatky po lhůtě splatnosti na pokutách nebo poplatcích uložených
podle tohoto zákona.
(13) Podání opravného prostředku proti rozhodnutí podle odstavce 6 nemá odkladný
účinek.
-------------------11)
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů.
12)
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.
13)

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 61/2000 Sb. , o námořní plavbě.
15)
§ 1 odst. 7 zákona č. 185/2004 Sb. , o Celní správě České republiky.
16)
Zákon č. 483/1991 Sb. , o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 484/1991 Sb. , o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.
14)

§ 30
Oprávnění k využívání čísel
(1) Čísla z číslovacího plánu lze využívat jen na základě oprávnění k využívání čísel.
Úřad rozhoduje o udělení oprávnění k využívání čísel tak, aby byla poskytnuta odpovídající
čísla pro všechny veřejné komunikační sítě a veřejně dostupné služby elektronických
komunikací.
(2) Úřad rozhodne o udělení oprávnění k využívání čísel kterémukoli podnikateli
zajišťujícímu veřejnou komunikační síť nebo poskytujícímu veřejně dostupnou službu
elektronických komunikací podle všeobecného oprávnění, anebo užívajícímu tuto síť nebo
službu v souladu s podmínkami zajišťujícími účelné využívání čísel, a to na základě jeho
žádosti podané Úřadu.
(3) Žádost o udělení oprávnění k využívání čísel musí obsahovat
a) je-li žadatelem
1. podnikající právnická osoba, obchodní firmu, sídlo, popřípadě sídlo organizační složky na
území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, příjmení a bydliště
osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby,
2. podnikající fyzická osoba, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, bydliště, místo
podnikání, popřípadě sídlo organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo,
bylo-li přiděleno,
b) údaje o číslech, která jsou požadována, a účel jejich využívání,
c) požadovanou dobu využívání čísel.
(4) Žádost musí být doložena
a) u osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem ne starším než 3 měsíce; u osob doposud
nezapsaných v obchodním rejstříku ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo
založení právnické osoby,
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b) u fyzických osob a osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby výpisem z evidence
Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce.
(4) Žádost musí být u osob zapsaných v obchodním rejstříku doložena výpisem
z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce; u osob doposud nezapsaných v
obchodním rejstříku ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení
právnické osoby.
(5) Úřad rozhodne o udělení oprávnění k využívání čísel bezodkladně. Jedná-li se
o čísla vyhrazená pro zvláštní účely v rámci číslovacího plánu, rozhodne Úřad ve lhůtě do
3 týdnů ode dne doručení úplné žádosti.
(6) Úřad přeruší řízení o udělení oprávnění k využívání čísel nejdéle na dobu
8 měsíců, nejsou-li vhodná čísla k dispozici.
(7) Úřad uveřejní sdělení o rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel.
(8) Úřad rozhodne, že neudělí oprávnění k využívání čísel, jestliže
a) využívání požadovaných čísel neumožňuje číslovací plán,
b) to vyžaduje dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká
republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních
smluv, anebo z členství České republiky v mezinárodních organizacích,
c) žadatel ani na opakovanou výzvu Úřadu a v jím stanovené lhůtě nepředložil úplnou žádost
o udělení oprávnění k využívání čísel,
d) požadovaná čísla nejsou k dispozici, nebo
e) žadatel, v případě právnické osoby osoba oprávněná jednat jejím jménem, není bezúhonný.
(9) Úřad může rozhodnout, že neudělí oprávnění k využívání čísel žadateli, který má
nedoplatky po lhůtě splatnosti na pokutách nebo poplatcích uložených podle tohoto zákona.
(10) Podnikatel, jemuž bylo uděleno oprávnění k využívání čísel, nesmí diskriminovat
jiné podnikatele poskytující služby elektronických komunikací, pokud jde o číselné řady
používané pro přístup k jejich službám.
(11) Podnikatel může převést své oprávnění k využívání čísel na jiného podnikatele
jen se souhlasem Úřadu. Pro převod oprávnění platí ustanovení § 23 obdobně. Tímto není
dotčeno využívání čísel jiným podnikatelem na základě jejich přenesení podle § 34.
(12) Podání opravného prostředku proti rozhodnutí podle odstavce 5 nemá odkladný
účinek.

***

Změna zákona o památkové péči
§ 14a
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Povolení k restaurování kulturní památky
(1) Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných
umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, může provádět fyzická osoba, která je plně
způsobilá k právním úkonům a bezúhonná, na základě povolení (dále jen „povolení
k restaurování“).
(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s restaurováním, pokud se na něho
nehledí, jako by nebyl odsouzen. Za účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby si
ministerstvo kultury vyžádá podle zvláštního právního předpisu11i) výpis z evidence
Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence
Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup. V případě, že fyzická osoba není státním občanem České republiky,
doloží svou bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo obdobným dokladem
vydaným příslušným orgánem státu původu této fyzické osoby; tyto doklady nesmí být
starší 3 měsíců.
(3) Povolení k restaurování uděluje ministerstvo kultury fyzické osobě po předchozím
prokázání její odborné kvalifikace.
(4) Odborná kvalifikace se prokazuje splněním
a) formální kvalifikace a odborné praxe pro restaurování kulturních památek nebo jejich částí,
které jsou díly výtvarných umění, jimiž je vysokoškolské vzdělání získané studiem
v akreditovaném magisterském studijním programu11a) v oblasti umění se zaměřením na
restaurování nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském programu
v příslušném uměleckém oboru doplněné osvědčením o absolvování restaurátorského studia
v rámci celoživotního vzdělávání, 11a) nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem
v akreditovaném bakalářském studijním programu11a) v oblasti umění se zaměřením na
restaurování a 2 roky odborné praxe, a pro restaurování kulturních památek nebo jejich částí,
které jsou uměleckořemeslnými pracemi, vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání
v oboru restaurování nebo vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání v příslušném
oboru a 5 let odborné praxe; pro specializace, pro něž středoškolské studium nebylo zřízeno,
vyučení v příslušném oboru11b) a 8 let praxe při restaurování věcí, které nejsou kulturními
památkami, a
b) odborných schopností, které jsou souhrnem znalostí a dovedností, zaručujících zachování
hmotné podstaty kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo
uměleckořemeslnými pracemi při respektování jejich autenticity; prokazují se předložením
dokumentace, ze které vyplývá, že fyzická osoba žádající o udělení povolení k restaurování
již úspěšně a samostatně restaurovala věci, které nejsou kulturními památkami.
(5) Povolení k restaurování je udělováno na základě písemné žádosti, která musí
obsahovat vymezení požadované restaurátorské specializace podle přílohy č. 1 k tomuto
zákonu. K žádosti se přikládají
a) vyplněný evidenční dotazník, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu,
b) ověřené kopie dokladů o dosaženém odborném vzdělání, nejde-li o státního příslušníka
jiného členského státu Evropské unie než České republiky,
c) dokumentace nejméně 3 restaurátorských prací na věcech, které nejsou kulturními
památkami, z nichž nejméně 1 nesmí být starší 2 let, provedených v restaurátorské
specializaci, v níž se žádá o udělení povolení k restaurování.
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(6) Dokumentace podle odstavce 4 písm. b) musí obsahovat komplexní vyhodnocení
příslušných průzkumů a výzkumů, fotodokumentaci stavu díla před započetím restaurátorské
práce, v průběhu jednotlivých etap, a po ukončení práce, popis použitých technických a
technologických postupů a materiálů, rozbor a vyhodnocení případných nových zjištění o díle
a pokyny pro jeho další ochranný režim.
(7) V rozhodnutí o udělení povolení k restaurování ministerstvo kultury stanoví
specializaci restaurátorské činnosti podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu a další podmínky pro
její výkon, jakož i dobu, na kterou se povolení uděluje.
(8) Ministerstvo kultury vede Seznam osob s povolením k restaurování (dále jen
„seznam osob“), do něhož se zapisuje
a) jméno a příjmení fyzické osoby, rodné číslo, trvalý a přechodný pobyt,
b) specializace restaurátorské činnosti a doba, na kterou bylo povolení k restaurování uděleno,
c) změny uvedených údajů,
d) zrušení povolení k restaurování nebo pozastavení výkonu práv spojených s povolením
k restaurování.
Do seznamu osob může nahlížet každý, kdo osvědčí právní zájem. Ochrana osobních údajů,
které se zapisují do seznamu osob, se řídí zvláštním právním předpisem.11c)
(9) Držitel povolení k restaurování je povinen oznámit změnu údajů podle odstavce 8
písm. a) neprodleně ministerstvu kultury a zároveň je tuto skutečnost povinen doložit do 30
dnů od vzniku těchto změn.
(10) Ministerstvo kultury zruší povolení k restaurování, jestliže držitel povolení
k restaurování
a) byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo mu byla způsobilost k právním úkonům
omezena,
b) přestal splňovat podmínku bezúhonnosti,
c) hrubým způsobem nebo méně závažným způsobem, ale opakovaně prokazatelně poškodil
při restaurování kulturní památku nebo její část, která je dílem výtvarných umění nebo
uměleckořemeslnými pracemi,
d) uvedl v žádosti podle odstavce 5 nepravdivé údaje,
e) požádal o zrušení povolení k restaurování.
(11) Ministerstvo kultury může rozhodnout o pozastavení restaurátorské činnosti
prováděné na základě povolení k restaurování, jestliže proti jeho držiteli
a) bylo zahájeno trestní řízení, v jehož důsledku může přestat splňovat podmínku
bezúhonnosti,
b) bylo zahájeno řízení o zbavení nebo omezení jeho způsobilosti k právním úkonům,
a to až do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým toto řízení končí.
(12) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na fyzické osoby, které vykonávají
restaurátorskou činnost jako součást svého řádného studia v oboru restaurování na vysoké
škole nebo na vyšší odborné škole zařazené v síti škol, předškolních zařízení a školských
zařízení11b) pod dohledem pedagoga, který je držitelem povolení k restaurování.
(13) Fyzické osobě, která je státním příslušníkem jiného členského státu Evropské
unie než České republiky, Ministerstvo kultury udělí povolení k restaurování, pokud jí je
uznána odborná kvalifikace a bezúhonnost.
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(14) V případě řízení o udělení povolení k restaurování státnímu příslušníkovi jiného
členského státu Evropské unie než České republiky se vede spojené řízení o udělení povolení
k restaurování a o uznání odborné kvalifikace a bezúhonnosti. 11d)
------------------------------11a)
§ 44 až 46 a § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb. a zákona č.
147/2001 Sb.
11c)
Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.
11d)
§ 25 zákona č. 18/2004 Sb. , o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
odborné kvalifikace).
11i) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

***

Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů
§ 14
Žádost o licenci
(1) Žádost o licenci musí obsahovat následující základní údaje:
a) u právnické osoby obchodní firmu, sídlo, právní formu, identifikační číslo (bylo-li
přiděleno), jméno, příjmení a rodné číslo osoby oprávněné za ni jednat. Je-li žadatel o licenci
zahraniční právnickou osobou, uvede též údaje o umístění a označení organizační složky na
území České republiky, jméno, příjmení a rodné číslo nebo datum narození vedoucího
organizační složky a místo jeho pobytu; je-li ustanoven zástupce, musí též obsahovat jeho
jméno, příjmení a místo pobytu,
b) u fyzické osoby jméno, příjmení, rodné číslo (bylo-li přiděleno), jinak datum narození,
bydliště, doklad o trvalém pobytu na území České republiky, dále obchodní firmu,
identifikační číslo (bylo-li přiděleno), jinak datum zahájení podnikání a adresu bydliště. Je-li
žadatel o licenci zahraniční fyzickou osobou, uvede adresu bydliště mimo území České
republiky a adresu pobytu na území České republiky, pokud mu byl povolen, údaje o umístění
a označení organizační složky, která se zapisuje do obchodního rejstříku podle zvláštního
právního předpisu,9a) jméno, příjmení a rodné číslo nebo datum narození vedoucího
organizační složky a místo pobytu; je-li ustanoven zástupce, musí obsahovat též jeho jméno,
příjmení a místo pobytu,
c) údaje podle písmene a) nebo b) o všech společnících a osobách, které jsou statutárním
orgánem nebo členem statutárního nebo kontrolního orgánu, je-li žadatel o licenci právnickou
osobou,
d) údaje o výši základního kapitálu, o podílech na hlasovacích právech a vkladech společníků,
jsou-li povinné, a to včetně určení druhu a peněžního ocenění nepeněžitých vkladů, je-li
žadatel o licenci právnickou osobou,
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e) označení (název) programu,
f) časový rozsah vysílání a územní rozsah vysílání,
g) základní programovou specifikaci, včetně údajů o části programu převzatého od jiného
provozovatele vysílání, a údajů o případných službách přímo souvisejících s programem,
h) u žadatele o provozování televizního vysílání navrhovaný podíl celkového vysílacího času,
který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl a evropských děl vyrobených nezávislými
výrobci, týká-li se žádost provozování televizního vysílání,
i) obchodní plán včetně dokladů o výši finančních prostředků, které je schopen vynaložit na
provozování rozhlasového a televizního vysílání.
(2) Základní údaje uvedené v odstavci 1 dokládá žadatel zakladatelskou nebo
společenskou smlouvou, popř. zakladatelskou listinou, stanovami, seznamem akcionářů,
výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku ne starším než 3 měsíce, dokladem
o pobytu. K žádosti o licenci žadatel současně připojuje potvrzení příslušného orgánu ne starší
než 3 měsíce o tom, že žadatel o licenci nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a
že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální
zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, výpis z evidence Rejstříku trestů
ne starší než 30 dnů žadatele o licenci a členů jeho statutárního a kontrolního orgánu.
(2) Základní údaje uvedené v odstavci 1 dokládá žadatel zakladatelskou nebo
společenskou smlouvou, případně zakladatelskou listinou, stanovami, seznamem
akcionářů, výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku, který nesmí být
starší než 3 měsíce, a dokladem o pobytu. K žádosti o licenci žadatel současně připojí
potvrzení příslušného orgánu, které nesmí být starší než 3 měsíce, o tom, že žadatel o
licenci nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a že nemá splatný nedoplatek
pojistného na veřejné zdravotní pojištění, ani nedoplatek pojistného na sociální
zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V případě, že žadatel nebo
člen jeho statutárního nebo kontrolního orgánu není státním občanem České republiky,
připojí dále k žádosti výpis z evidence Rejstříku trestů nebo odpovídající doklad vydaný
příslušným orgánem státu původu žadatele nebo člena jeho statutárního nebo
kontrolního orgánu, který nesmí být starší než 3 měsíce.
(3) Je-li žadatel provozovatelem vysílání nebo provozovatelem převzatého vysílání
v České republice nebo v zahraničí nebo vydavatelem periodického tisku v České republice
nebo v zahraničí anebo účastníkem společnosti jiného provozovatele vysílání nebo
společnosti vydávající periodický tisk v České republice nebo v zahraničí, uvede obdobné
údaje uvedené výše též o těchto aktivitách.
(4) Žadatel je povinen v průběhu licenčního řízení neprodleně ohlásit Radě změny
údajů uváděných v žádosti o licenci, které nastaly po podání žádosti.
(5) Pokud žádost nemá předepsané náležitosti, vyzve písemně Rada účastníka, aby
v přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 15 dnů, odstranil nedostatky. V případě, že
žadatel nedostatky neodstraní ve stanovené lhůtě, Rada žádost odmítne. Po dobu lhůty
k odstranění nedostatků se společné licenční řízení nepřerušuje.
------------------------9a)
§ 21 odst. 4 a 5 obchodního zákoníku .
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§ 15
Zahájení licenčního řízení
(1) Licenční řízení zahajuje Rada z vlastního podnětu nebo z podnětu uchazeče
o licenci vyhlášením licenčního řízení. Před zahájením licenčního řízení si Rada vyžádá
stanovisko Českého telekomunikačního úřadu vymezující územní rozsah vysílání způsobem
podle odstavce 2, a jedná-li se o licenční řízení o udělení jedné nebo více licencí k vysílání
jednoho nebo více programů šířených prostřednictvím vysílačů pouze digitálně, rovněž
stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k možnosti umístění v sítích elektronických
komunikací; v případě podnětu uchazeče o licenci je Rada povinna vyžádat si od Českého
telekomunikačního úřadu potřebná stanoviska nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy podnět
obdrží. Licenční řízení Rada vyhlásí nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy od Českého
telekomunikačního úřadu obdrží stanovisko, které zahájení licenčního řízení umožňuje;
vyžádá-li si Rada od Českého telekomunikačního úřadu k témuž licenčnímu řízení více než
jedno stanovisko, počíná lhůta 30 dnů pro vyhlášení licenčního řízení běžet ode dne, kdy
obdrží poslední z vyžádaných stanovisek, pokud tato stanoviska zahájení licenčního řízení
umožňují.
(2) Rada ve vyhlášení licenčního řízení stanoví lhůtu a místo podání žádosti o licenci,
časový rozsah vysílání, územní rozsah vysílání určený souborem technických parametrů
v případě analogového vysílání nebo diagramem využití rádiových kmitočtů v případě
digitálního vysílání; u licenčního řízení na celoplošné vysílání Rada stanoví požadavky na
základní programovou specifikaci celoplošného vysílání (dále jen „požadavky“). Rada
oznámení o vyhlášení licenčního řízení zveřejní na úřední desce, nejméně ve dvou
celostátních denících a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Rada odmítne žádosti o licenci doručené po stanovené lhůtě a žádosti, které jsou
v rozporu s vyhlášenými požadavky.
(4) O žádostech doručených Radě ve lhůtě podle odstavce 2 se vede společné licenční
řízení.
(5) V případě existence dvou nebo více sítí elektronických komunikací určených
k digitálnímu vysílání podle odstavce 1 Rada zahájí licenční řízení, aniž určí přiřazení
programů konkrétním sítím elektronických komunikací. Rada taktéž neurčí strukturu
programů v jednotlivých sítích elektronických komunikací.
(6) Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele si Rada vyžádá podle zvláštního
právního předpisu9d) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu
z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
---------------------------9d)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 17
Skutečnosti významné pro rozhodování o žádostech o udělení licencí
(1) Při rozhodování o udělení licence Rada hodnotí
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a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně
výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, pokud
v této oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového nebo televizního vysílání na území, které by mělo být
rozhlasovým nebo televizním vysíláním pokryto,
d) zastoupení evropské tvorby (§ 42), tvorby evropských nezávislých producentů a současné
tvorby (§ 43) v navrhované programové skladbě televizního vysílání, jde-li o licenci
k televiznímu vysílání,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
f) v televizním vysílání připravenost žadatele opatřit určité procento vysílaných pořadů
skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin
v České republice.
(2) Při udělování licence k digitálnímu vysílání Rada hodnotí
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání,
transparentnost jeho vlastnických vztahů, přínos programové skladby navrhované žadatelem
o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů a zastoupení evropské tvorby (§ 42),
tvorby evropských nezávislých producentů a současné tvorby (§ 43) v navrhované
programové skladbě televizního vysílání,
b) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
c) připravenost žadatele opatřit určité procento vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými
titulky pro sluchově postižené,
d) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin
v České republice.
(3) Licenci nelze udělit uchazeči, kterému byla licence odejmuta nebo zrušena
registrace v předcházejících pěti letech z důvodů porušení zákona a nebo pokud osoba, která
předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů, byla pravomocně odsouzena, který byl
pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin.
(4) Licenci k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů pouze digitálně nebo registrací [§ 2 odst. 1 písm. g), § 26 a násl.]
k provozování převzatého vysílání pouze digitálně nelze udělit podnikateli zajišťujícímu síť
elektronických komunikací1) (dále jen „podnikatel sítě elektronických komunikací“) nebo
skupině podnikatelů sítě elektronických komunikací nebo osobě, která je ekonomicky nebo
personálně spojena s podnikatelem nebo skupinou podnikatelů sítě elektronických
komunikací; to neplatí v případech, kdy je licence k provozování rozhlasového nebo
televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů pouze digitálně udělena přímo ze
zákona. Ekonomicky nebo personálně spojenými osobami se rozumí, jestliže se jedna osoba
podílí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo jmění druhé osoby nebo jestliže se
shodné právnické nebo fyzické osoby přímo nebo nepřímo podílejí na vedení, kontrole nebo
jmění obou osob. Účastí na kontrole či jmění se rozumí vlastnictví více než 20 % podílu na
základním kapitálu nebo podílu s hlasovacím právem; podíl na základním kapitálu nebo podíl
s hlasovacím právem ve zdaňovacím období se stanoví jako podíl součtu stavů k poslednímu
dni každého měsíce a počtu měsíců ve zdaňovacím období.
-------------------------
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1)

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
§ 27
Přihláška k registraci
(1) Přihláška k registraci se podává nejméně 60 dnů před zamýšleným zahájením
převzatého vysílání.
(2) Přihláška k registraci obsahuje údaje uvedené v § 14 odst. 1 písm. a) až e) a dále
způsob technického, organizačního a finančního zajištění převzatého vysílání, informace
o programech, které přihlašovatel zamýšlí šířit, a technickou specifikaci sítě elektronických
komunikací, prostřednictvím které bude převzaté vysílání šířeno. Žadatel o registraci
převzatého vysílání je v žádosti o registraci rovněž povinen doložit oprávnění provozovatele
původního programu k vysílání.
(3) V případě, že přihlašovatel nebo člen jeho statutárního nebo kontrolního
orgánu není státním občanem České republiky, připojí dále k přihlášce výpis
z cizozemské evidence Rejstříku trestů nebo odpovídající doklad vydaný příslušným
orgánem státu původu přihlašovatele nebo člena jeho statutárního nebo kontrolního
orgánu, ne starší než 3 měsíce.

§ 28
Některá ustanovení o řízení o registraci
(1) Řízení o registraci se zahajuje doručením písemné přihlášky Radě. Nemá-li
přihláška náležitosti podle § 27 odst. 2 nebo jsou-li údaje neúplné, poskytne žadateli
bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů od jejího doručení, lhůtu k odstranění vad.
(2) Rada registraci odmítne v případě, že vady přihlášky nebudou odstraněny ve
stanovené lhůtě.
(3) Rada rozhodne o přihlášce k registraci do 30 dnů ode dne jejího doručení Radě.
Jestliže Rada nerozhodne o přihlášce k registraci ve lhůtě podle předcházející věty, platí, že
přihlašovatel je registrován dnem následujícím po uplynutí této lhůty; o tom Rada vydá
přihlašovateli potvrzení.
(4) Rada zamítne přihlášku k registraci, jestliže
a) přihlašovateli byla odejmuta licence nebo zrušena registrace v předcházejících pěti letech
z důvodu porušování zákona, nebo
b) osoba, která předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů, byla pravomocně odsouzena pro
úmyslný trestný čin, nebo
b) přihlašovatel byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně; je-li
přihlašovatel právnickou osobou, vztahuje se tato podmínka i na fyzické osoby, které
jsou jejím statutárním orgánem nebo jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního
orgánu, nebo
c) z přihlášky vyplývá, že převzatým vysíláním dojde k porušení právních předpisů.
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(5) Za účelem doložení bezúhonnosti přihlašovatele si Rada vyžádá podle
zvláštního právního předpisu9d) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání
výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

***

Změna zákona o veřejných zakázkách
§ 129
Zápis do seznamu
(1) Dodavatel, který chce být zapsán do seznamu, je povinen podat žádost o zápis do
seznamu a prokázat splnění kvalifikačních předpokladů podle § 125 odst. 2. Zápis do
seznamu podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu 69) .
(1) Dodavatel, který chce být zapsán do seznamu, je povinen podat žádost o zápis
do seznamu a prokázat splnění kvalifikačních předpokladů podle § 125 odst. 2;
k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a)
a b) si provozovatel seznamu vyžádá podle zvláštního právního předpisu 69a) výpis
z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis
z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Zápis do seznamu podléhá správnímu poplatku podle
zvláštního právního předpisu 69).
(2) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele
a doklad prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) nesmí
být ke dni podání žádosti starší 90 dnů.
(3) Všechny doklady se předkládají v originále či v úředně ověřené kopii.
(4) Provozovatel seznamu zapíše do seznamu dodavatele, který splnil náležitosti
stanovené tímto zákonem.
(5) Provozovatel seznamu zapíše do seznamu zahraničního dodavatele, který o zápis
požádá a prokáže splnění kvalifikace podle § 125 odst. 2 v obdobném rozsahu. Pro prokázání
splnění kvalifikačních předpokladů zahraničním dodavatelem platí § 51 odst. 7 obdobně.
Provozovatel seznamu není oprávněn požadovat po zahraničním dodavateli jiné doklady
prokazující splnění kvalifikačních předpokladů než ty, které jsou požadovány po českém
dodavateli.
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(6) Žádost o zápis se předkládá v českém jazyce. Ustanovení § 51 odst. 7 platí
obdobně.
-------------------------69)
Zákon č. 634/2004 Sb. , o správních poplatcích.
69a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

***
¨
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

§ 21
Postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností při zprostředkování osvojení a
pěstounské péče
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyhledává děti uvedené v § 19a odst.
1 a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny; vhodné děti a osoby může
vyhledávat a doporučit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností také obec a pověřené
osoby.
(2) V žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče podané obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností žadatel uvede údaje
a připojí doklady uvedené v odstavci 5 písm. a) potřebné pro vedení spisové dokumentace.
(3) Po obdržení žádosti obecní úřad obce s rozšířenou působností žádost na základě
údajů v ní uvedených a připojených dokladů posoudí a žádost zamítne, pokud
a) nejsou splněny podmínky uvedené v § 20 odst. 1 a 3, nebo
b) zjistí, že osoba, která žádá o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče dítěte
s obvyklým bydlištěm v České republice, splňuje podmínku pobytu na území České
republiky podle § 20 odst. 1, avšak její obvyklé bydliště se nachází mimo území České
republiky; zároveň jí sdělí, že žádost musí podat příslušnému orgánu státu, ve kterém má
obvyklé bydliště.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede spisovou dokumentaci o dítěti
uvedeném v § 19a odst. 1; spisová dokumentace obsahuje
a) osobní údaje,
b) doklad o státním občanství, 21) o povolení k trvalému pobytu na území České republiky
nebo o hlášení k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů podle zvláštního
právního předpisu1a) upravujícího pobyt cizinců na území České republiky nebo doklad
o oprávnění trvale pobývat na území České republiky podle zvláštního právního předpisu 2)
anebo doklad o podání žádosti na zahájení řízení o udělení azylu,
c) údaje o sociálních poměrech dítěte, jeho rodičů, sourozenců, popřípadě prarodičů,
d) doklad, že dítě splňuje podmínky pro osvojení podle zvláštního právního předpisu, 22)
e) rozhodnutí příslušných orgánů o výchově dítěte, bylo-li vydáno,
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f) zprávu o zdravotním stavu a vývoji dítěte.
(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede spisovou dokumentaci o žadateli;
spisová dokumentace obsahuje
a) žádost, v níž jsou obsaženy žadatelovy osobní údaje, jimiž jsou jméno, popřípadě jména,
příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu;
b) doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území České republiky
nebo o hlášení k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů podle
zvláštního právního předpisu1a) upravujícího pobyt cizinců na území České republiky;
c) opis z evidence Rejstříku trestů23) vyžádaný obecním úřadem obce s rozšířenou působností;
žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se
předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup;
d) zprávu o zdravotním stavu předloženou žadatelem;
e) údaje o ekonomických a sociálních poměrech;
f) písemné vyjádření žadatele, zda
1. souhlasí s tím, aby po uplynutí lhůty uvedené v § 23 odst. 3 byl zařazen také do evidence
Úřadu pro zprostředkování osvojení dětí z ciziny,
2. žádá výlučně o osvojení dítěte z ciziny;
g) písemný souhlas s tím, že orgán sociálně-právní ochrany zprostředkující osvojení nebo
pěstounskou péči je oprávněn
1. zjišťovat další údaje potřebné pro zprostředkování, zejména o tom, zda způsobem života
bude žadatel zajišťovat pro dítě vhodné výchovné prostředí,
2. kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové
dokumentaci;
h) písemný souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny;
i) stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností k žádosti o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče;
j) stanovisko zřizovatele zařízení pro výkon pěstounské péče (§ 44), vyžadované obecním
úřadem obce s rozšířenou působností, podává-li žádost o zařazení do evidence žadatelů o
zprostředkování pěstounské péče fyzická osoba, která vykonává pěstounskou péči v zařízení
pro výkon pěstounské péče.
(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností postupuje kopii spisové dokumentace
o dítěti uvedeném v § 19a odst. 1 a spisové dokumentace o žadateli neprodleně krajskému
úřadu.
(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o zastavení řízení o zařazení
do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, jestliže osoba, která o
zprostředkování žádala,
a) vezme svou žádost zpět před postoupením spisové dokumentace krajskému úřadu, nebo
b) ani na výzvu obecního úřadu obce s rozšířenou působností nesdělí údaje a nedoloží
doklady potřebné pro vedení spisové dokumentace.
--------------------------1a)
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.
2)
§ 87 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů.
21)
§ 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky,
ve znění zákona č. 194/1999 Sb.
22)
§ 68 a 68a zákona o rodině.
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23)

§ 10 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.

§ 30
Pobyt dítěte mimo ústav
(1) Ředitel ústavního zařízení může jen po předchozím písemném souhlasu obecního
úřadu obce s rozšířenou působností povolit dítěti, které je v ústavním zařízení umístěno na
základě předběžného opatření nebo rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo
kterému byla na základě rozhodnutí soudu uložena ochranná výchova, pobyt u rodičů,
popřípadě jiných fyzických osob, a to nejvýše v rozsahu 14 kalendářních dnů při prvním
pobytu u těchto osob. Tato doba, s výjimkou případů, kdy byla na základě rozhodnutí soudu
uložena ochranná výchova, může být prodloužena, jde-li o pobyt u těchto osob, na základě
písemného souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Bylo-li dítě umístěno
v takovém ústavním zařízení na základě žádosti rodičů nebo jiných zákonných zástupců, lze
povolit takový pobyt u jiných fyzických osob jen po předchozím písemném souhlasu rodičů
nebo jiných zákonných zástupců, pokud získání tohoto souhlasu nebrání vážná překážka.
(2) Písemný souhlas obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle odstavce 1
musí obsahovat určení osob, u nichž bude dítě pobývat, délku pobytu dítěte mimo ústav, na
kterou se souhlas vydává, a místo pobytu dítěte.
(3) Při vydávání písemného souhlasu s pobytem dítěte mimo ústav podle odstavce 1
obecní úřad obce s rozšířenou působností přihlíží zejména k rodinnému a sociálnímu
prostředí, v němž bude dítě pobývat. V případě pobytu dítěte u jiných fyzických osob než
rodičů, prarodičů nebo sourozenců, posuzuje se jejich bezúhonnost podle § 27 odst. 1 písm.
e). Pro účely vydání souhlasu může obecní úřad obce s rozšířenou působností požádat krajský
úřad o odborné posouzení fyzické osoby jiné než rodiče, u níž má dítě pobývat, a požádat je o
předložení výpisu z evidence Rejstříku trestů. Pro odborné posouzení platí § 27 přiměřeně.
(3) Při vydávání písemného souhlasu s pobytem dítěte mimo ústav podle odstavce
1 obecní úřad obce s rozšířenou působností přihlíží zejména k rodinnému a sociálnímu
prostředí, v němž bude dítě pobývat. V případě pobytu dítěte u jiných fyzických osob
než rodičů, prarodičů nebo sourozenců, posuzuje se jejich bezúhonnost podle § 27 odst.
1 písm. e). Pro účely vydání souhlasu může obecní úřad obce s rozšířenou působností
požádat krajský úřad o odborné posouzení fyzické osoby jiné než rodiče, u níž má dítě
pobývat. Pro odborné posouzení platí § 27 přiměřeně. Za účelem doložení bezúhonnosti
takové osoby si může obecní úřad obce s rozšířenou působností vyžádat podle zvláštního
právního předpisu28a) výpis z evidence Rejstříku trestů; o skutečnosti, že si vyžádal
výpis z evidence Rejstříku trestů, tuto osobu bez zbytečného odkladu vyrozumí. Žádost
o vydání výpisu a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě,
a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Krajský úřad je povinen odborné posouzení jiné fyzické osoby podle odstavce
3 provést.
(5) Je-li místo trvalého pobytu dítěte odlišné od místa trvalého pobytu rodičů nebo
jiných fyzických osob, u nichž má dítě pobývat, může obecní úřad obce s rozšířenou
působností vydat písemný souhlas podle odstavce 1 jen na základě vyjádření jiného
příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností [§ 61 odst. 3 písm. c)].
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----------------------28a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 49
Vydávání pověření
(1) O pověření rozhoduje krajský úřad, pokud není k rozhodování o pověření příslušná
komise podle § 38 odst. 2 písm. a).
(2) Podmínkou pro vydání pověření je
a) podání písemné žádosti,
b) prokázání odborné způsobilosti u všech osob, které budou sociálně-právní ochranu přímo
poskytovat, předložení dokladu o ukončení jejich vzdělání a předložení seznamu jejich
dřívějších zaměstnání a dalších pracovních činností; prokazování odborné způsobilosti
a předložení uvedeného seznamu se nevztahuje na pěstouny v zařízeních pro výkon
pěstounské péče a osoby uvedené v § 49a odst. 6,
c) bezúhonnost všech fyzických osob, které budou přímo sociálně-právní ochranu poskytovat,
d) zajištění odpovídajících hygienických podmínek pro výkon sociálně-právní ochrany
prokázané posudkem příslušného orgánu hygienické služby,
e) vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž bude poskytována
sociálně-právní ochrana, prokázané příslušným dokladem,
f) potřebné materiální a technické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany
a provozování zařízení sociálně-právní ochrany,
g) předložení výroční zprávy o činnosti a hospodaření, a pokud pověřená osoba nevydává
výroční zprávu, předložení jiného dokladu, který obsahuje popis její činnosti a pravidla
hospodaření.
(3) Pro účely rozhodování o vydání pověření si krajský úřad nebo komise vyžádá
vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel trvalý
pobyt nebo bydliště, sídlo nebo sídlo organizační složky, a v případě, že žadatel vyvíjí činnost
ve správním obvodu jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, než má trvalý pobyt
nebo sídlo, vyžádá si také vyjádření tohoto obecního úřadu. Obecní úřad obce s rozšířenou
působností se vyjádří zejména k dosavadní činnosti žadatele.
(4) Žádost o vydání pověření musí obsahovat
a) u právnické osoby název, sídlo nebo sídlo organizační složky, identifikační číslo, doklad
o registraci, popřípadě zápisu do příslušného rejstříku podle zvláštních právních předpisů45)
a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby,
b) u fyzické osoby jméno, příjmení, místo trvalého pobytu nebo bydliště a rodné číslo,
c) rozsah poskytování sociálně-právní ochrany a podrobný popis činností, na které se žádá
o vydání pověření,
d) místo výkonu sociálně-právní ochrany,
e) jméno, příjmení a rodné číslo všech fyzických osob, které budou přímo sociálně-právní
ochranu poskytovat,
f) výpis z evidence Rejstříku trestů a obdobného rejstříku států, ve kterých se v posledních 3
letech fyzická osoba zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce. Výpis nesmí být starší než 3
měsíce. Při uznávání dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného členského
státu Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního předpisu 45a) .
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f) výpis z evidence obdobné Rejstříku trestů vedené ve státech, ve kterých se
v posledních 3 letech fyzická osoba zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce; tento doklad
nesmí být starší než 3 měsíce.
(5) Pověření se vydá, prokáže-li žadatel, že splňuje podmínky uvedené v odstavci
2. V rozhodnutí o pověření se uvede rozsah poskytované sociálně-právní ochrany. Krajský
úřad nebo komise rozhoduje také o rozšíření nebo změně pověření k poskytování sociálněprávní ochrany, jestliže pověřená osoba chce vykonávat jinou činnost, než je činnost, na
kterou jí bylo vydáno pověření. Na vydání pověření o rozšíření nebo změně vykonávání
sociálně-právní ochrany se vztahují odstavce 2 až 4 obdobně.
(6) Za bezúhonného se pro účely vydání pověření považuje ten, kdo nebyl
pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin ani nebyl pravomocně odsouzen pro trestný
čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností srovnatelných s činnostmi
vykonávanými při poskytování sociálně-právní ochrany. Je-li proti žadateli nebo jiným
osobám, které jsou v žádosti o vydání pověření uvedeny jako osoby, které budou přímo
sociálně-právní ochranu poskytovat, vedeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený
v předchozí větě, řízení o vydání pověření se přeruší, a to až do doby vydání konečného
rozhodnutí v tomto trestním řízení.
(6) Za bezúhonného se pro účely vydání pověření považuje ten, kdo nebyl
pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin ani nebyl pravomocně odsouzen pro
trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností srovnatelných
s činnostmi vykonávanými při poskytování sociálně-právní ochrany. Je-li proti žadateli
nebo jiným osobám, které jsou v žádosti o vydání pověření uvedeny jako osoby, které
budou přímo sociálně-právní ochranu poskytovat, vedeno trestní stíhání pro trestný čin
uvedený ve větě první, řízení o vydání pověření se přeruší, a to až do doby vydání
konečného rozhodnutí v tomto trestním řízení. Za účelem doložení bezúhonnosti si
krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud je k rozhodování
o pověření příslušná komise podle § 38 odst. 2 písm. a), vyžádá podle zvláštního
právního předpisu28a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu a výpis
z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(7) Pověřená osoba může vykonávat sociálně-právní ochranu, pokud před započetím
jejího výkonu uzavřela pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou
výkonem sociálně-právní ochrany. Pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou
pověřená osoba sociálně-právní ochranu podle tohoto zákona poskytuje. Pověřená osoba je
povinna do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy zaslat její kopii orgánu, který pověření
vydal.
(8) Pověřená osoba je povinna
a) oznámit orgánu, který rozhodl o pověření, změny skutečností rozhodných pro vydání
pověření nebo pozastavení činností uvedených v pověření, a to do 15 dnů od jejich vzniku,
b) poskytnout orgánu, který rozhodl o pověření, potřebné podklady a umožnit mu vstup do
prostor, v nichž se sociálně-právní ochrana vykonává, k prověření splnění podmínek
uvedených v odstavci 2,
c) vést záznamy o své činnosti související s poskytováním sociálně-právní ochrany v rozsahu
odpovídajícímu udělenému pověření a předložit je na požádání orgánu, který rozhodl o vydání
pověření,
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d) vypracovat za kalendářní rok výroční zprávu o své činnosti v sociálně-právní ochraně nebo
jiný doklad, který obsahuje popis této činnosti a pravidla hospodaření, pokud výroční zprávu
nevydává, a zaslat jej nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku orgánu, který
rozhodl o vydání pověření; výroční zpráva může být zveřejněna v rozsahu a za podmínek
stanovených v § 57 odst. 2,
e) oznámit termín a místo konání výchovně rekreačního tábora pro děti příslušnému orgánu
sociálně-právní ochrany nejpozději 1 měsíc před započetím jeho konání.
(9) Orgány, které vydaly pověření, jsou povinny sdělovat ministerstvu údaje o tom,
kterým fyzickým nebo právnickým osobám bylo pověření vydáno, popřípadě kterým
fyzickým nebo právnickým osobám bylo pověření odňato a z jakých důvodů. Tuto povinnost
jsou orgány, které vydaly pověření, povinny splnit do 8 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o
vydání pověření nebo jeho odnětí. Ministerstvo vede na základě těchto údajů evidenci
pověřených osob. Ministerstvo poskytuje pro účely rozhodování o pověření orgánům, které
pověření vydávají, údaje z této evidence, a to i v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(10) Orgán, který rozhodl o vydání pověření, je oprávněn kontrolovat výkon sociálněprávní ochrany pověřenými osobami. Pověřená osoba je povinna zajistit orgánům, které
vydávají pověření, podmínky pro výkon kontroly a při kontrole spolupracovat. Oprávnění
kontrolovat výkon sociálně-právní ochrany podle věty první má i krajský úřad, v jehož
obvodu je místo sídla zařízení sociálně-právní ochrany; pověřená osoba plní povinnosti
uvedené ve větě druhé vůči tomuto krajskému úřadu. Tento krajský úřad je povinen sdělit
skutečnosti zjištěné při kontrole krajskému úřadu, který je příslušný k vydání pověření.
---------------------------------23a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
45)

Například zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně
a doplnění některých zákonů, zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení
církví a náboženských společností, zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů.
45a)

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
***

Změna zákona o sociálních službách
Oddíl 1
Podmínky registrace
§ 78
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(1) Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních
služeb, není-li v § 83 a 84 stanoveno jinak; toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci.
(2) O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného
pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, popřípadě podle umístění organizační
složky zahraniční právnické osoby na území České republiky; v případě, že zřizovatelem
poskytovatele sociálních služeb je ministerstvo, rozhoduje o registraci toto ministerstvo (dále
jen „registrující orgán“).
§ 79
(1) Podmínkou registrace je
a) podání písemné žádosti o registraci, která obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 5,
b) bezúhonnost a odborná způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat
sociální služby,
c) zajištění hygienických podmínek, jsou-li sociální služby poskytovány v zařízení sociálních
služeb,
d) vlastnické nebo jiné právo k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální
služby,
e) zajištění materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu poskytovaných
sociálních služeb,
f) skutečnost, že na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o registraci,
nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno konkursní nebo vyrovnací řízení
anebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.
(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně
odsouzen pro
a) úmyslný trestný čin, ani
b) trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností při poskytování
sociálních služeb nebo činností s nimi srovnatelných, anebo ten, jehož odsouzení pro tyto
trestné činy bylo zahlazeno nebo se na něj z jiných důvodů hledí, jako by nebyl odsouzen.
(3) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů a dále doklady
prokazujícími splnění podmínky bezúhonnosti vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba
zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 3 měsíce. Výpis z evidence Rejstříku
trestů a další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí být starší 3 měsíců. Při uznávání
dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, se
postupuje podle zvláštního právního předpisu31). Za účelem doložení bezúhonnosti si
registrující orgán vyžádá podle zvláštního právního předpisu30a) výpis z evidence
Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence
Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(4) Odborná způsobilost se posuzuje podle § 110 odst. 4 a 5, § 116 odst. 5 a § 117.
(5) Žádost o registraci obsahuje tyto údaje a připojené doklady:
a) je-li žadatelem právnická osoba, obchodní firmu nebo název, sídlo nebo umístění její
organizační složky, identifikační číslo a statutární orgán,
b) je-li žadatelem fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého nebo
hlášeného pobytu a datum a místo narození,
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c) je-li žadatelem organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, jehož jménem
bude poskytovat sociální služby organizační složka územního samosprávného celku, její
název, sídlo, identifikační číslo jejího zřizovatele, jméno, popřípadě jména, a příjmení
vedoucího organizační složky,
d) údaje o poskytovaných sociálních službách, kterými jsou
1. název a místo zařízení nebo místo poskytování sociálních služeb,
2. druhy poskytovaných sociálních služeb,
3. okruh osob, pro které je sociální služba určena,
4. popis realizace poskytování sociálních služeb,
5. popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb,
6. časový rozsah poskytování sociálních služeb,
7. kapacita poskytovaných sociálních služeb,
8. finanční rozvaha k zajištění provozu,
9. způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování sociálních služeb podle § 34 odst.
1 písm. c) až f),
e) doklad o bezúhonnosti fyzických osob uvedených v odstavci 1 písm. b), s výjimkou
výpisu z evidence Rejstříku trestů,
f) doklady nebo jejich úředně ověřené kopie prokazující odbornou způsobilost fyzických osob
uvedených v odstavci 1 písm. b),
g) rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb vydané orgánem
ochrany veřejného zdraví,
h) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou
poskytovány sociální služby, z něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo prostory
užívat,
i) je-li žadatelem právnická osoba, úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů
a dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů, popřípadě výpis z obchodního
rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů,
j) doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na
veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti,
k) čestné prohlášení o skutečnostech uvedených v odstavci 1 písm. f).
(6) Není-li listina, která má být předložena v řízení o registraci, vyhotovena v českém
jazyce, je žadatel povinen předložit i úředně ověřený překlad této listiny do českého jazyka,
pokud krajský úřad, který rozhoduje o registraci, v odůvodněných případech od tohoto
překladu neupustí.
§ 80
Poskytovatel sociálních služeb je povinen před započetím jejich poskytování uzavřít
pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních
služeb; toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou poskytuje sociální služby
podle tohoto zákona. Poskytovatel sociálních služeb je povinen do 15 dnů ode dne uzavření
pojistné smlouvy zaslat její úředně ověřenou kopii registrujícímu orgánu.
§ 81
(1) Registrující orgán vydá rozhodnutí o registraci, jestliže žadatel prokáže, že splňuje
podmínky uvedené v § 79 odst. 1.
(2) Rozhodnutí o registraci obsahuje
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a) označení poskytovatele sociálních služeb s uvedením údajů podle § 79 odst. 5 písm. a), b)
nebo c),
b) název a místo zařízení nebo místo poskytování sociálních služeb,
c) druhy sociálních služeb, které budou poskytovány,
d) okruh osob, kterým budou sociální služby poskytovány,
e) údaj o kapacitě poskytovaných sociálních služeb.
§ 82
(1) Poskytovatel sociálních služeb je povinen do 15 dnů písemně oznámit
registrujícímu orgánu všechny změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci
a údajů obsažených v žádosti o registraci a změny v dokladech předkládaných podle § 79
odst. 5 a doložit tyto změny příslušnými doklady. Ustanovení § 79 odst. 6 platí obdobně.
(2) Registrující orgán rozhodne o změně registrace na základě oznámení podle
odstavce 1 nebo na žádost poskytovatele sociálních služeb.
(3) Registrující orgán rozhodne o zrušení registrace, jestliže
a) poskytovatel sociálních služeb přestane splňovat podmínky uvedené v § 79 a 80,
b) poskytovateli sociálních služeb byla uložena sankce za správní delikt v případě zvlášť
závažného porušení povinnosti stanovené poskytovatelům sociálních služeb,
c) poskytovatel sociálních služeb nesplňuje standardy kvality (§ 99) a k nápravě nedošlo ani
na základě uložených opatření při inspekci sociálních služeb, nebo
d) poskytovatel sociálních služeb požádá o zrušení registrace; tato žádost musí být podána
nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení činnosti.
(4) Registrace je nepřevoditelná a pozbývá platnosti dnem zániku právnické osoby
nebo dnem úmrtí fyzické osoby.
§ 83
Registrace podle § 79 se nevyžaduje, poskytuje-li osobě pomoc osoba blízká nebo jiná
fyzická osoba, která tuto činnost nevykonává jako podnikatel32) .
§ 84
(1) Registrace podle § 79 se rovněž nevyžaduje u fyzické nebo právnické osoby, která
je usazena v jiném členském státě Evropské unie, jestliže poskytuje sociální služby ve smyslu
tohoto zákona na území České republiky dočasně a ojediněle, pokud prokáže, že je
a) státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo má sídlo v jiném členském státě
Evropské unie,
b) držitelem oprávnění k výkonu činnosti uvedené v odstavci 1 podle právních předpisů
jiného členského státu Evropské unie.
(2) Fyzická nebo právnická osoba uvedená v odstavci 1 je povinna oznámit krajskému
úřadu příslušnému podle místa poskytování sociálních služeb zahájení činnosti na území
České republiky a předložit doklad, který ji opravňuje k poskytování sociálních služeb
v jiném členském státě Evropské unie, a to ve lhůtě 8 dnů ode dne zahájení této činnosti.
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(3) Fyzická nebo právnická osoba uvedená v odstavci 1 může tuto činnost vykonávat
nejdéle po dobu 1 roku ode dne, kdy příslušnému krajskému úřadu oznámila zahájení činnosti
na území České republiky; při této činnosti je povinna dodržovat povinnosti stanovené
poskytovatelům sociálních služeb podle § 88 a 89.
(4) Krajský úřad rozhodne o pozastavení výkonu činnosti právnické nebo fyzické
osoby uvedené v odstavci 1 na území České republiky, jestliže zjistí, že pozbyla oprávnění
k výkonu činnosti ve státě, kde je usazena, nebo jestliže zjistí závažné porušení povinností
uvedených v § 88 a 89.
(5) Registrace podle § 78 a 79 se dále nevyžaduje u poskytování sociálních služeb ve
zdravotnických zařízeních ústavní péče podle § 52. Při poskytování sociálních služeb jsou tato
zdravotnická zařízení povinna dodržovat povinnosti stanovené poskytovatelům sociálních
služeb v § 88 písm. b), c), h) a i).
---------------------------30a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
31)
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
32)
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
Oddíl 2
Registr poskytovatelů sociálních služeb
§ 85
(1) Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb (dále jen „registr“), do
kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci,
a právnické a fyzické osoby uvedené v § 84.
(2) Registr je veden v listinné a elektronické podobě. Krajský úřad je správcem
listinné podoby registru a zpracovatelem elektronické podoby registru. Při zpracování údajů
se postupuje podle zvláštního právního předpisu10).
(3) Registr v listinné podobě obsahuje
a) údaje uvedené v § 79 odst. 5 písm. a) až d),
b) dokumenty uvedené v § 79 odst. 5 písm. e) až k) § 79 odst. 3 a odst. 5 písm. f) až k)
a § 80,
c) kopii inspekční zprávy o provedené inspekci.
(4) Registr v elektronické podobě obsahuje údaje uvedené v § 79 odst. 5 písm. a) až d)
a informaci o výsledku provedené inspekce. Krajský úřad zapisuje do registru údaje podle
věty první a jejich změny bez zbytečného odkladu.
§ 86
(1) Ministerstvo je správcem elektronické podoby registru.
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(2) Ministerstvo zajišťuje na vlastní náklady počítačový program (software)
zpracování údajů potřebný pro vedení registru a poskytuje bezplatně tento program, včetně
jeho aktualizací, krajským úřadům. Krajské úřady jsou povinny používat při vedení registru
program, kterým je ministerstvo vybaví.
§ 87
(1) Registr je veden v informačním systému veřejné správy podle zvláštního právního
předpisu33) .
(2) Registr je veřejným seznamem v části, která obsahuje údaje uvedené v § 79 odst. 5
písm. a) až d) bez uvedení údaje o datu a místě narození poskytovatele sociálních služeb,
který je fyzickou osobou; tyto údaje zveřejňuje ministerstvo v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(3) Na požádání se z veřejné části registru vydá úřední výpis nebo opis.
-------------------------------10)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
33)
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
HLAVA I
Sociální pracovník
§ 109
Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně
řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně
právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné
činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování
krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace.
§ 110
(1) Předpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka je způsobilost k právním
úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle tohoto zákona.
(2) Bezúhonnost se posuzuje a prokazuje podle § 79 odst. 2 a 3 § 79 odst. 2 a odst. 3
věty první až třetí.
(3) Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává
praktický lékař a u zaměstnanců lékař závodní preventivní péče.
(4) Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je
a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného
podle zvláštního právního předpisu40),
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b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním
programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči
nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu41),
c) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b)
v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka
v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání v oblasti studia,
která není uvedena v písmenu b),
d) u manželského a rodinného poradce vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením
studia jednooborové psychologie nebo magisterského programu na vysoké škole humanitního
zaměření současně s absolvováním postgraduálního výcviku v metodách manželského
poradenství a psychoterapie v rozsahu minimálně 400 hodin nebo obdobného dlouhodobého
psychoterapeutického výcviku akreditovaného ve zdravotnictví.
(5) Odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka při poskytování
sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle § 52 má též sociální
pracovník a zdravotně sociální pracovník, který získal způsobilost k výkonu zdravotnického
povolání podle zvláštního právního předpisu42) .
(6) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků
členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisu31).
-------------------------------31)
Zákon č. 18/2004 Sb. , o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
40)
Zákon č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. v oborech vzdělání zaměřených
na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci,
sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost
41)
Zákon č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
42)
§ 5 , 10 , § 43 odst. 2 písm. d ) a § 96 zákona č. 96/2004 Sb.
§ 116
Pracovníci v sociálních službách
(1) Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává
a) přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních
služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně
a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny,
podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních
a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb,
b) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování
základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení
pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit
zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné,
hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti a provádění osobní
asistence,
c) pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených
s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich
domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením
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sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů
a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské
činnosti.
(2) Podmínkou výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách je způsobilost
k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle tohoto
zákona.
(3) Bezúhonnost se posuzuje a prokazuje podle § 79 odst. 2 a 3 § 79 odst. 2 a odst.
3 věty první až třetí.
(4) Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává
praktický lékař a u zaměstnanců lékař závodní preventivní péče.
(5) Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních službách
a) uvedeného v odstavci 1 písm. a) je základní vzdělání nebo střední vzdělání a absolvování
akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se
nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu45) způsobilost
k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, a u fyzických osob, které získaly
odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110,
b) uvedeného v odstavci 1 písm. b) je střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání
s maturitní zkouškou a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování
akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle
zvláštního právního předpisu46) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání ergoterapeut,
a u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního
pracovníka podle § 110,
c) uvedeného v odstavci 1 písm. c) je základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání
s výučním listem, střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování
akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se
nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu45) způsobilost
k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, a u fyzických osob, které získaly
odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110.
(6) Obsah kvalifikačního kurzu podle odstavce 5 a jeho minimální rozsah stanoví
prováděcí právní předpis.
(7) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků
členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisu31) .
---------------------------31)
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
45)
§ 36 zákona č. 96/2004 Sb.
46)
§ 7 zákona č. 96/2004 Sb.
***
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Změna zákona o zaměstnanosti
HLAVA IV
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ AGENTURAMI PRÁCE
§ 58
(1) Agentury práce mohou provádět zprostředkování zaměstnání na území České
republiky nebo z území České republiky do zahraničí a ze zahraničí na území České
republiky.
(2) Zprostředkování zaměstnání mohou agentury práce provádět bezplatně nebo za
úhradu, včetně úhrady, při které je dosahován zisk. Při zprostředkování zaměstnání za úhradu
nemůže být od fyzické osoby, které je zaměstnání zprostředkováváno, požadována úhrada.
(3) Ve prospěch agentury práce nebo uživatele jsou při zprostředkování zaměstnání za
úhradu rovněž zakázány jakékoliv srážky ze mzdy nebo z jiné odměny poskytované
zaměstnanci za vykonanou práci.
§ 59
Agentury práce pro statistické účely sdělují do 31. ledna běžného roku ministerstvu
zejména tyto údaje za předchozí kalendářní rok
a) počet volných míst, na která bylo požadováno zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst.
1 písm. a),
b) počet jimi umístěných fyzických osob,
c) počet jejich zaměstnanců, kteří vykonávali práci u uživatele.
§ 60
(1) Povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 3 písm. b) vydává
ministerstvo na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby o
a) povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky,
b) povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území České republiky, nebo
c) povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí.
(2) Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické osobě je
dosažení věku nejméně 23 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborná
způsobilost a bydliště na území České republiky.
(3) Za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena
pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti majetku. Bezúhonnost se dokládá výpisem
z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba bezúhonnost
dokládá též odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož
i státy, ve kterých se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 6 měsíců, nebo
v případě, že stát takový doklad nevydává, čestným prohlášením učiněným před příslušným
správním nebo soudním orgánem tohoto státu. Doklady nesmí být starší 3 měsíců. Za účelem
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doložení bezúhonnosti si ministerstvo vyžádá podle zvláštního právního předpisu 39a)
výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(4) Za odborně způsobilou se považuje fyzická osoba, která má ukončené
vysokoškolské vzdělání a nejméně dvouletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování
zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno, anebo která
má ukončené středoškolské vzdělání a nejméně pětiletou odbornou praxi v oblasti
zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání
povoleno.
(5) Uznávání odborné kvalifikace a praxe získané mimo území České republiky se řídí
zvláštním právním předpisem.
(6) Podmínkou udělení povolení právnické osobě je splňování podmínek stanovených
v odstavcích 2 až 4 fyzickou osobou, která plní funkci odpovědného zástupce pro účely
zprostředkování zaměstnání (dále jen „odpovědný zástupce“). Fyzická osoba nemůže být
ustanovena do funkce odpovědného zástupce pro více než 2 právnické osoby.
(7) U právnických nebo fyzických osob uvedených v § 14 odst. 3 je ministerstvo
oprávněno přezkoumat jejich způsobilost poskytovat zprostředkovatelskou činnost, pokud
existuje důvodné podezření, že dochází k závažnému ohrožení chráněných zájmů nebo
k neoprávněnému poskytování zprostředkovatelské činnosti. Při přezkoumání postupuje
ministerstvo podle zvláštního právního předpisu.
§ 61
(1) Právnická osoba je povinna v žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání
uvést
a) identifikační údaje právnické osoby,
b) předmět podnikání,
c) formu zprostředkování (§ 14 odst. 1), pro kterou je povolení žádáno,
d) druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání žádáno,
e) územní obvod, ve kterém hodlá zprostředkování zaměstnání provádět,
f) identifikační údaje odpovědného zástupce.
(2) Právnická osoba je povinna k žádosti připojit
a) potvrzení o bezúhonnosti odpovědného zástupce, má-li jím být zahraniční fyzická
osoba a doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce,
b) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce,
c) adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět.
(3) Fyzická osoba je povinna v žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání
uvést
a) identifikační údaje fyzické osoby,
b) místo a předmět podnikání,
c) formu zprostředkování (§ 14 odst. 1), pro kterou je povolení žádáno,
d) druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání žádáno,
e) územní obvod, ve kterém hodlá zprostředkování zaměstnání provádět.
151

(4) Fyzická osoba je povinna k žádosti připojit
a) potvrzení o bezúhonnosti zahraniční fyzické osoby,
b) doklad o odborné způsobilosti,
c) adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět.
(5) Doklady o splnění podmínek uvedených v § 60 odst. 2, 3 a 4 musí být předloženy
v ověřeném opise nebo ověřené kopii. 40) U cizojazyčných dokladů se předkládá též jejich
ověřený překlad do českého jazyka, pokud vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci
dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
(6) Fyzická osoba, která je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem,
pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání prokáže odbornou způsobilost a praxi
předložením dokladů osvědčujících předpoklady pro udělení povolení ke zprostředkování
zaměstnání v členském státě Evropské unie, pokud nesplňuje podmínky odborné způsobilosti
a praxe podle § 60 odst. 4.
(7) Právnická nebo fyzická osoba žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání
je povinna doložit skutečnosti uvedené v odstavcích 1 až 6 při podání žádosti o povolení ke
zprostředkování zaměstnání. Případné změny, které nastanou později, je právnická nebo
fyzická osoba povinna oznamovat nejpozději do jednoho měsíce ministerstvu.
(8) Podání žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání podléhá správnímu
poplatku podle zvláštního právního předpisu.41)
§ 62
(1) V povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaném právnické osobě se uvedou
a) identifikační údaje,
b) jméno, popřípadě jména a příjmení odpovědného zástupce,
c) územní obvod, forma zprostředkování a druhy prací, pro které se zprostředkování
zaměstnání povoluje,
d) doba, na kterou se povolení vydává.
(2) V povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaném fyzické osobě se uvedou
a) identifikační údaje fyzické osoby, s výjimkou rodného čísla,
b) územní obvod, forma zprostředkování a druhy prací, pro které se zprostředkování
zaměstnání povoluje,
c) doba, na kterou se povolení vydává.
(3) Povolení ke zprostředkování zaměstnání se vydává maximálně na dobu 3 let;
povolení lze vydat opakovaně.
§ 63
(1) Povolení ke zprostředkování zaměstnání zaniká
a) smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
b) výmazem podniku zahraniční osoby nebo organizační složky podniku zahraniční osoby
z obchodního rejstříku,
c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, nebo
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d) rozhodnutím ministerstva o odejmutí povolení.
(2) Ministerstvo rozhodnutím povolení ke zprostředkování zaměstnání odejme, jestliže
právnická nebo fyzická osoba
a) přestane splňovat podmínky uvedené v § 60,
b) zprostředkovává zaměstnání v rozporu s podmínkami pro zprostředkování zaměstnání
stanovenými v tomto zákoně nebo v rozporu s vydaným povolením ke zprostředkování
zaměstnání nebo s dobrými mravy, anebo
c) o to požádá.
(3) Bylo-li povolení ke zprostředkování zaměstnání odejmuto z důvodů uvedených
v odstavci 2 písm. b), může právnická nebo fyzická osoba požádat o vydání povolení ke
zprostředkování zaměstnání nejdříve po uplynutí 3 let ode dne právní moci rozhodnutí
o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání.
§ 64
Vláda může nařízením stanovit druhy prací, které agentura práce nemůže formou
dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat.
§ 65
Evidenci agentur práce, kterým bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání,
vede ministerstvo. Evidence obsahuje údaje uvedené v § 62, adresu agentury práce a seznam
jejích pracovišť. Veřejně přístupná část evidence obsahuje údaje uvedené v § 61 odst. 1 písm.
a) až e) a v § 61 odst. 3 písm. a) až e) kromě rodného čísla, data a místa narození a bydliště.
§ 66
Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro
jinou právnickou nebo fyzickou osobu
Zprostředkováním zaměstnání agenturou práce podle § 14 odst. 1 písm. b) se rozumí
uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti mezi fyzickou osobou
a agenturou práce za účelem výkonu práce u uživatele. Agentura práce může svého
zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele jen na základě písemné dohody o
dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem podle zvláštního právního předpisu. 42)
----------------------------39a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
40)
Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí
a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů.
41)
Zákon č. 368/1992 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
42)
§ 38a odst. 2 zákoníku práce.
***
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Změna zákona o veřejných sbírkách
§5
(1) Právnická osoba v oznámení uvede,
a) jde-li o obec nebo kraj,
1. název a sídlo a připojí usnesení příslušného orgánu obce nebo kraje o souhlasu s konáním
sbírky ne starší než 60 dnů,
2. jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu starosty obce, jde-li o obec, nebo
hejtmana kraje, jde-li o kraj, popřípadě osob jimi pověřených jednat jménem příslušného
územního samosprávného celku ve věci sbírky,
b) jde-li o ostatní právnické osoby,
1. název (obchodní jméno), sídlo a identifikační číslo právnické osoby a jména, příjmení, data
narození a místa trvalého pobytu osob, které jsou statutárními orgány právnické osoby nebo
členy statutárního orgánu právnické osoby, a připojí originál nebo úředně ověřenou kopii
výpisu z obchodního nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku ne starší než 90 dnů,
2. jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu fyzické osoby, oprávněné jednat
ve věci sbírky jménem právnické osoby, a připojí doklad o bezúhonnosti této fyzické osoby
a její čestné prohlášení o tom, že proti ní není v okamžiku oznámení vedeno trestní stíhání;
bezúhonnost se prokazuje výpisem z rejstříku trestů ne starším než 1 měsíc; výpis se
předkládá v originále nebo v úředně ověřené kopii obdobný výpisu z evidence Rejstříku
trestů vydaný státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než
3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát
takový doklad nevydává.
(2) Právnické osoby dále v oznámení uvedou
a) účel sbírky,
b) území, na němž se sbírka bude konat,
c) datum zahájení a ukončení sbírky,
d) způsob provádění sbírky,
e) název a adresu banky nebo její pobočky nebo pobočky zahraniční banky, u níž je zřízen
bankovní účet ke shromažďování příspěvků získaných sbírkou, a číslo tohoto účtu, koná-li se
sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. a),
f) podmínky pro otevření a zjištění obsahu pokladniček, koná-li se sbírka způsobem
uvedeným v § 9 odst. 1 písm. c),
g) určení výše příspěvku při prodeji předmětů, v jejichž ceně je příspěvek zahrnut, nebo
určení výše příspěvku na vstupenkách, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst.
1 písm. d) nebo e),
h) číslo pronajaté telefonní linky určené k získávání příspěvků, koná-li se sbírka způsobem
uvedeným v § 9 odst. 1 písm. f).
(3) K oznámení právnická osoba připojí
a) vzor sběrací listiny, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. b),
b) souhlas Ministerstva zahraničních věcí s konáním veřejné sbírky, má-li být výtěžku sbírky
použito v zahraničí; Ministerstvo zahraničních věcí posuzuje použití výtěžku sbírky
v zahraničí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky a přijatých
mezinárodních závazků, kterými je Česká republika vázána.
(4) Právnická osoba, nejde-li o obec nebo kraj, k oznámení dále připojí
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a) potvrzení příslušného orgánu v místě sídla právnické osoby o tom, že nemá splatný daňový
nedoplatek, a o tom, že nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,
b) čestné prohlášení o tom, že nevstoupila do likvidace, nebyl na ni prohlášen konkurs nebo
nebylo zahájeno vyrovnací řízení nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro
nedostatek majetku anebo na ni nebyla vyhlášena nucená správa.,
c) čestné prohlášení o tom, zda fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem
právnické osoby se v posledních třech letech před podáním oznámení zdržovala či
nezdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce mimo území České republiky.
(5) Právnická osoba je povinna nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit příslušnému
krajskému úřadu každou změnu údajů uvedených v oznámení nebo v dokladech, které k němu
připojuje, podle odstavců 1 až 4.
(6) Nemá-li oznámení náležitosti stanovené v odstavcích 1 až 4, vyzve příslušný
krajský úřad bez zbytečného odkladu právnickou osobu, aby ve lhůtě, která musí odpovídat
povaze nedostatku v oznámení a zároveň nesmí být kratší než 5 pracovních dnů, náležitosti
oznámení doplnila. Doba, po kterou není výzvě vyhověno, se do lhůty podle § 4 odst.
1 nezapočítává. Nedoplní-li právnická osoba chybějící náležitosti oznámení ve lhůtě
stanovené ve výzvě, příslušný krajský úřad oznámení odloží a právnickou osobu o tom
vyrozumí.
§ 5a
(1) Fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby (§ 5
odst. 1 písm. b) bod 2) musí být bezúhonná. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona
nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný
čin hospodářský nebo proti majetku spáchaný z nedbalosti.
(2) Za účelem prokázání bezúhonnosti podle odstavce 1 si krajský úřad vyžádá
podle zvláštního právního předpisu2a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o výpis
z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
------------------------2a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

***

Změna zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
§8
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(1) K žádosti o udělení státního občanství České republiky žadatel připojí
a) rodný list, pokud uzavřel manželství, i oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství
nebo úmrtní list zemřelého manžela,
b) doklad o tom, že nabytím státního občanství České republiky pozbyde dosavadní státní
občanství, nebo doklad o pozbytí dosavadního státního občanství, nejde-li o bezdomovce
nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky,
c) výpis z rejstříku trestů, jde-li o žadatele staršího 15 let; tento doklad nesmí být starší šesti
měsíců,
d) c) životopis.
(2) Za účelem prokázání podmínky uvedené v § 7 odst. 1 písm. c) si ministerstvo
vyžádá podle zvláštního právního předpisu3h) výpis z evidence Rejstříku trestů, jde-li o
žadatele staršího 15 let. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z
evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(2) (3) Za účelem prokázání podmínky uvedené v § 7 odst. 1 písm. e) si ministerstvo
může vyžádat potvrzení finančního úřadu o úhradě daní a poplatků, kopie daňových přiznání,
výpisů z obchodního rejstříku, živnostenských listů nebo pracovních smluv, potvrzení
zdravotní pojišťovny o řádném průběhu a platbách veřejného zdravotního pojištění
a potvrzení zaměstnavatele o úhradě daně z příjmů a o platbách na veřejné zdravotní pojištění,
sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
-----------------------3h) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 26
(1) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, může příslušný orgán státní správy
prominout předložení dokladů stanovených v § 8 písm. a) a c) § 8 odst. 1 písm. a), § 9 odst.
1 písm. a) a c), pokud by jejich obstarání bylo spojeno s těžko překonatelnou překážkou, lze-li
bez jejich předložení zjistit přesně a úplně skutečný stav věci.
(2) Skutečnost, že není pobyt druhého rodiče žijícího mimo území České republiky
znám (§ 6 odst. 4, § 9 odst. 2, § 16 odst. 4, § 18b odst. 6, § 18b odst. 8, § 18c odst. 5 a § 18c
odst. 6), prokazuje žadatel (prohlašovatel) potvrzením nebo rozhodnutím vydaným
příslušným úřadem státu, jehož je občanem; nemůže-li z objektivních důvodů takový doklad
předložit, nahradí jej čestným prohlášením.

***
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
§ 31
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Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů
(1) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předložit
a) cestovní doklad,
b) doklad potvrzující účel pobytu na území,
c) prostředky k pobytu na území (§ 13),
d) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,
e) výpis z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti (§ 174); to
neplatí v případě cizince mladšího 15 let,
f) e) fotografie.
(2) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání je cizinec
povinen předložit náležitosti podle odstavce 1 písm. a), d), e) a f) písm. a), d) a e). Dále je
cizinec povinen předložit povolení k zaměstnání nebo v žádosti uvést číslo jednací žádosti
o vydání povolení k zaměstnání a u kterého úřadu práce o takové povolení požádal. Povolení
k zaměstnání nemusí cizinec předkládat a číslo jednací žádosti o jeho vydání uvádět, není-li
povolení k zaměstnání podle zvláštního právního předpisu8c) podmínkou výkonu zaměstnání.
(3) Povinnost předložit výpis z evidence Rejstříku trestů se považuje za splněnou,
pokud cizinec podá žádost o tento výpis na zastupitelském úřadu a souhlasí se zasláním
tohoto výpisu policii.Povinnost předložit doklad potvrzující účel pobytu na území, jde-li
o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu8d)
, se považuje za splněnou, pokud cizinec v žádosti uvede číslo jednací ohlášení živnosti nebo
žádosti o udělení koncese a u kterého živnostenského úřadu živnost ohlásil nebo o koncesi
požádal.
(4) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec na požádání dále povinen
předložit
a) doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní
zachovalosti (§ 174) vydaného státem, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státy, v nichž
cizinec pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné
prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává; doklad nelze vyžadovat od cizince
mladšího 15 let,
b) lékařskou zprávu, že netrpí závažnou nemocí; o předložení lékařské zprávy lze požádat
pouze v případě důvodného podezření, že závažnou nemocí trpí.
(5) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předložit doklad
o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území; to neplatí, jde-li o případy
uvedené v § 6 odst. 9.
-------------5)
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8c)
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
8d)
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
§ 35
Prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů
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(1) Dobu pobytu na území, která je kratší než doba platnosti víza k pobytu nad 90 dnů,
policie na žádost cizince opakovaně prodlouží za podmínky, že trvá stejný účel, pro který
bylo vízum uděleno, nejdéle však do doby skončení platnosti tohoto víza.
(2) K žádosti o prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů je
cizinec povinen předložit náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a) až e) a) až d) a na požádání
náležitost podle § 31 odst. 4 písm. b). K žádosti o prodloužení doby pobytu na území na
vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání je cizinec povinen předložit rozhodnutí
o prodloužení povolení k zaměstnání, náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) a e) a) a d)
a na požádání náležitost podle § 31 odst. 4 písm. b). Dále je cizinec povinen předložit doklad
o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území. Povinnost předložit doklad
o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území neplatí, pokud je cizinec
zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu5) nebo pokud úhradu nákladů zdravotní
péče prokáže jiným způsobem. Cizinec je dále povinen na žádost policie předložit v případě
změny podoby i fotografie.
(3) Dobu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nelze prodloužit, pokud
policie shledá důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto víza (§ 37).
-------------5)
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 42b
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití
rodiny
(1) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití
rodiny je cizinec povinen předložit
a) náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d), e) a f), a), d) a e)
b) doklad potvrzující příbuzenský vztah; jde-li o žádost o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem společného soužití rodiny s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny,
kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu 2) , lze příbuzenský vztah
prokázat i jiným věrohodným způsobem, není-li předložení dokladu možné,
c) souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo poručníka s pobytem dítěte na
území, pokud nejde o společné soužití rodiny s tímto rodičem, zákonným zástupcem nebo
poručníkem,
d) doklad prokazující, že úhrnný příjem rodiny po sloučení nebude nižší než součet
1. částek životních minim 9d) členů rodiny a
2. nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na
bydlení zvláštním právním předpisem 9j) nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako
částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení rodiny.
(2) Byla-li žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného
soužití rodiny s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny, kterému byl udělen azyl podle
zvláštního právního předpisu 2) , podána ve lhůtě do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o udělení azylu, je cizinec povinen k žádosti předložit pouze cestovní doklad
a fotografie a prokázat příbuzenský vztah způsobem podle odstavce 1 písm. b).
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(3) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití
rodiny je cizinec na požádání dále povinen přiložit doklady uvedené v § 31 odst. 4.
(4) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je cizinec povinen předložit
doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území; to neplatí, jde-li o případy
uvedené v § 6 odst. 9.
____________________
2)
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
9c)
Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.
9d)
§ 2 a 3 zákona č. 110/2006 Sb. , o životním a existenčním minimu.
§ 42c
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie
(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu na území je oprávněn podat rezident
jiného členského státu Evropské unie, pokud na území hodlá pobývat přechodně po dobu delší
než 3 měsíce.
(2) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 1 podává rezident
jiného členského státu Evropské unie na zastupitelském úřadu nebo na území policii. Na
území je rezident jiného členského státu Evropské unie povinen žádost podat v době platnosti
oprávnění k přechodnému pobytu na území, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne vstupu na
území.
(3) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 1 je žadatel
povinen předložit
a) doklad prokazující přiznání právního postavení rezidenta jiného členského státu Evropské
unie,
b) doklad o cestovním zdravotním pojištění, nejde-li o případy uvedené v § 6 odst. 9,
c) doklad prokazující možnost vynaložit měsíčně peněžní prostředky dostatečné k zajištění
výživy a ostatních základních potřeb žadatele a jím vyživovaných osob a nezbytných nákladů
na domácnost podle zvláštního právního předpisu9d) ,
d) náležitosti uvedené v § 31 odst. 1, s výjimkou náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. c), a
e) na požádání náležitosti podle § 31 odst. 4.
(4) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání je
žadatel povinen předložit povolení k zaměstnání nebo v žádosti uvést číslo jednací žádosti o
vydání povolení k zaměstnání a u kterého úřadu práce o takové povolení požádal, vyjádření
zaměstnavatele, že cizince zaměstná, a náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d), e) a f)
a), d) a e). Na požádání je žadatel povinen dále předložit náležitosti podle § 31 odst. 4.
(5) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je oprávněn podat i rodinný příslušník
rezidenta jiného členského státu Evropské unie, pokud má s ním povolen pobyt za účelem
společného soužití rodiny na území státu, který rezidentovi jiného členského státu Evropské
unie toto právní postavení přiznal, nebo mu bylo na území tohoto státu právní postavení
rezidenta jiného členského státu Evropské unie přiznáno.
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(6) Rodinný příslušník rezidenta jiného členského státu Evropské unie je povinen
prokázat splnění podmínky podle odstavce 5 a k žádosti předložit doklad o cestovním
zdravotním pojištění, nejde-li o případy uvedené v § 6 odst. 9, doklad prokazující možnost
vynaložit měsíčně peněžní prostředky dostatečné k zajištění výživy a ostatních základních
potřeb žadatele a společně vyživovaných osob a nezbytných nákladů na domácnost podle
zvláštního právního předpisu9d) a dále náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d), e) a f) a),
d) a e). Na požádání je rodinný příslušník povinen dále předložit náležitosti podle § 31 odst.
4.
____________________
9c)
Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.
9d)
§ 2 a 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
§ 42d
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území
(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území 9e) je
oprávněn podat na zastupitelském úřadu cizinec, pokud na území hodlá pobývat přechodně po
dobu delší než 3 měsíce a jde-li o studium podle § 64, s výjimkou vzdělávání v základní
škole, střední škole nebo v konzervatoři, které není uskutečňováno v rámci výměnného
programu nebo odborné praxe prováděné za úplatu.
(2) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 1 je cizinec
povinen
a) předložit náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), b), d), e) a f) a), b), d) a e).
b) předložit souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo poručníka, s jeho
pobytem na území, je-li nezletilý,
c) prokázat zajištění prostředků k pobytu na území (§ 13), jde-li o studium na vysoké škole
nebo neplacenou odbornou praxi; v ostatních případech doklad o tom, že náklady na pobyt
cizince přebírá tuzemská hostitelská organizace,
d) na požádání předložit náležitosti podle § 31 odst. 4.
(3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území je cizinec povinen předložit doklad
o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území; to neplatí, jde-li o případy
uvedené v § 6 odst. 9.
____________________
9e)
Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních
příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné
přípravy nebo dobrovolné služby.
§ 44a
(1) Dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu lze opakovaně prodloužit, a to
a) na dobu stanovenou v § 44 odst. 5,
b) nejdéle na dobu stanovenou v § 44 odst. 4 písm. a), b), e) až h),
c) na dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podle § 44 odst. 1, který byl vydán
nositeli oprávnění ke sloučení rodiny, jde-li o dobu platnosti povolení k dlouhodobému
pobytu podle § 44 odst. 4 písm. c),
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d) na dobu 5 let, jde-li o dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podle § 44 odst.
4 písm. d).
(2) Platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území (§ 42d) lze
prodloužit opakovaně, vždy však nejdéle o 2 roky, pokud bylo vydáno za účelem vzdělávání
ve vyšší odborné škole nebo studia na vysoké škole. Pokud bylo toto povolení vydáno za
účelem neplacené odborné praxe, lze jej prodloužit pouze jednou na dobu odpovídající době
stanovené ve smlouvě o odborné praxi v tuzemské hostitelské organizaci. V ostatních
případech se platnost tohoto povolení neprodlužuje.
(3) Na prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu se § 35 odst. 2 a 3,
§ 36, § 46 odst. 3 a § 47 vztahuje obdobně.
(4) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za
účelem společného soužití rodiny je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 42b odst.
1 písm. a), c) a d) a dále doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území;
to neplatí, pokud je cizinec zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu5) nebo
pokud úhradu nákladů zdravotní péče prokáže jiným způsobem. Jestliže byl nositeli oprávnění
ke sloučení rodiny udělen azyl, je cizinec povinen předložit pouze cestovní doklad. Platnost
povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem společného soužití rodiny nelze
prodloužit, pokud policie shledá důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto povolení
(§ 46a).
(5) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného
rezidentovi jiného členského státu Evropské unie je cizinec povinen předložit náležitosti podle
§ 42c odst. 3, s výjimkou dokladu obdobného výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaného
státem, jehož je občanem nebo v němž pobýval, a lékařské zprávy, že netrpí závažnou
nemocí. K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
podnikání je dále povinen předložit náležitost podle § 46 odst. 7 nebo 8. K žádosti
o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání je cizinec
povinen v případech, kdy se podle zvláštního právního předpisu nevyžaduje povolení
k zaměstnání9i), předložit pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu
o provedení práce a náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d), e) a f) a), d) a e).
(6) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
studia na území vydaného podle § 42d je cizinec povinen
a) předložit náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), b), d) a f) a), b), d) a e),
b) předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území; povinnost
předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění neplatí, pokud je cizinec zdravotně pojištěn
podle zvláštního právního předpisu5) nebo pokud úhradu nákladů zdravotní péče prokáže
jiným způsobem,
c) prokázat zajištění prostředků k pobytu na území (§ 13), jde-li o studium na vysoké škole
nebo neplacenou odbornou praxi; v ostatních případech doklad o tom, že náklady na pobyt
cizince přebírá tuzemská hostitelská organizace,
d) předložit souhlas rodiče, případně jiného zákonného zástupce nebo poručníka, s jeho
pobytem na území, je-li nezletilý.
(7) Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
ochrany na území se podává ministerstvu. K žádosti je cizinec povinen předložit náležitosti
podle § 42e odst. 4, s výjimkou fotografie. V případě změny podoby je cizinec povinen na
požádání předložit i fotografie.
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____________________
5)
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9h)
§ 171a trestního zákona .
9i)
§ 98 písm. m) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 161/2006 Sb.
§ 45
(1) Cizinec, který hodlá na území pobývat za jiným účelem, než který mu byl povolen,
je povinen požádat policii o udělení nového povolení k dlouhodobému pobytu. Nové povolení
k dlouhodobému pobytu nelze udělit v případech uvedených v § 33 odst. 1 nebo 3 s výjimkou
případů uvedených v § 42 odst. 2.
(2) Cizinec starší 18 let s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem společného
soužití rodiny je oprávněn po 5 letech pobytu na území požádat policii o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.
(3) Cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem společného soužití rodiny,
který je pozůstalou osobou po nositeli oprávnění ke sloučení rodiny, je oprávněn požádat
policii o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem, jestliže
a) ke dni úmrtí nositele oprávnění ke sloučení rodiny pobýval na území nepřetržitě po dobu
nejméně 2 let; podmínka nepřetržitého pobytu neplatí, pokud cizinec v důsledku uzavření
sňatku s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny pozbyl státní občanství České republiky,
nebo
b) k úmrtí nositele oprávnění ke sloučení rodiny došlo v důsledku pracovního úrazu nebo
nemoci z povolání.
(4) Cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem společného soužití rodiny
je oprávněn požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem v případě
rozvodu s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny, pobýval-li ke dni rozvodu na území
nepřetržitě po dobu nejméně 2 let a manželství trvalo nejméně 5 let; podmínka nepřetržitého
pobytu a doby trvání manželství neplatí, pokud tento cizinec v důsledku uzavření sňatku
s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny pozbyl státní občanství České republiky.
(5) K žádosti podle odstavce 3 nebo 4 je cizinec povinen předložit
a) cestovní doklad,
b) doklad potvrzující splnění podmínky podle odstavce 3 nebo 4,
c) doklad o zajištění ubytování na území,
d) doklad podle § 42b odst. 1 písm. d) nebo povolení k zaměstnání,
e) doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území; to neplatí, je-li cizinec
zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu5), nebo prokáže-li úhradu nákladů
zdravotní péče jiným způsobem,
f) výpis z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti (§ 174); to
neplatí v případě cizince mladšího 15 let,
g) f) fotografie.
(6) Oprávnění podat žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu z důvodu
podle odstavce 3 nebo 4 zaniká uplynutím 1 roku ode dne, kdy tento důvod nastal.
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(7) Cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem ochrany na území je
oprávněn požádat policii o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem. Policie
dlouhodobý pobyt za jiným účelem nepovolí, jsou-li zjištěny důvody pro zrušení povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle § 46c odst. 1 písm. a) až c).
____________________
5)
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9)
Zákon č. 150/2002 Sb. , soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
§ 46
(1) Pro povolení k dlouhodobému pobytu platí obdobně § 31 odst. 1, § 33, 34, 37, 38,
§ 55 odst. 1, § 56, § 58 odst. 3 a § 62 odst. 1 vztahující se na vízum k pobytu nad 90 dnů.
(2) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území z důvodu
uvedeného v § 33 odst. 1 písm. a) platí obdobně § 56 vztahující se na vízum k pobytu nad 90
dnů.
(3) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny platí
obdobně § 55 odst. 1, § 56 odst. 1 písm. a) až c), e), g), h), § 56 odst. 2 písm. a) a § 62 odst.
1.
(4) Pro povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské
unie a jeho rodinného příslušníka, který má na území tohoto státu povolen pobyt za účelem
společného soužití rodiny s rezidentem, platí obdobně § 55 odst. 1, § 56 odst. 1 písm. c), e),
h), § 56 odst. 2 písm. a) a § 62 odst. 1 vztahující se na vízum k pobytu nad 90 dnů.
(5) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území (§ 42d) platí
obdobně § 37, § 55 odst. 1, § 56 odst. 1 písm. a) až c), e), g), h), § 56 odst. 2 písm. a) a § 62
odst. 1 vztahující se na vízum k pobytu nad 90 dnů.
(6) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání je
cizinec povinen předložit rozhodnutí o povolení k zaměstnání nebo rozhodnutí o prodloužení
povolení k zaměstnání a náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) až f) písm. a), d) a e).
(7) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání je
cizinec povinen dále předložit potvrzení finančního úřadu České republiky o stavu jeho
daňových nedoplatků a potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o tom, že nemá
splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti
včetně penále; splatným nedoplatkem se pro účely tohoto zákona rozumí též nedoplatek na
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále,
k jehož úhradě bylo povoleno podle zvláštního právního předpisu9j) jeho splácení ve
splátkách. Není-li cizinec daňovým subjektem nebo plátcem pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, předloží doklad vydaný finančním
úřadem České republiky nebo okresní správou sociálního zabezpečení potvrzující tuto
skutečnost.
(8) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání podle
zvláštního právního předpisu8d) je cizinec povinen předložit živnostenský list nebo koncesní
listinu anebo potvrzení vydané živnostenským úřadem prokazující, že cizinec splňuje
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všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, a náležitosti podle odstavce 7 a § 31
odst. 1 písm. a) a c) až f) písm. a) a c) až e).
____________________
8d)
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
9d)
§ 2 a 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
9i)
§ 98 písm. m) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 161/2006 Sb.
9j)
§ 26 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů.
§ 56
Důvody neudělení víza
(1) Vízum, s výjimkou víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území z
důvodu podle § 33 odst. 3, policie nebo zastupitelský úřad cizinci neudělí, jestliže
a) se cizinec na požádání policie nebo zastupitelského úřadu nedostaví k pohovoru nebo
nepředloží ve stanovené lhůtě doklady za účelem ověření údajů uvedených v žádosti o vízum
nebo jestliže se i přes provedení pohovoru nebo vyhodnocení předložených dokladů nepodaří
tyto údaje ověřit,
b) cizinec vyplní žádost o udělení víza nečitelně nebo neúplně či nepravdivě,
c) je cizinec evidován v evidenci nežádoucích osob,
d) má poznatky o tom, že by náklady spojené s pobytem cizince na území nesla Česká
republika,
e) nepředloží náležitosti k žádosti o udělení víza nebo předloží-li padělané nebo pozměněné
náležitosti,
f) cizinec v žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání uvede pouze
číslo jednací žádosti o vydání povolení k zaměstnání a u kterého úřadu práce o takové
povolení požádal a úřad práce toto povolení nevydá,
g) cizinec v žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání podle zvláštního
právního předpisu8d) uvede pouze číslo jednací ohlášení živnosti nebo žádosti o udělení
koncese a u kterého živnostenského úřadu živnost ohlásil nebo o koncesi požádal, a
živnostenský úřad potvrzení o tom, že tento cizinec splňuje všeobecné a zvláštní podmínky
provozování živnosti, nevydá,
h) jsou zjištěny skutečnosti uvedené v § 9 odst. 1 písm. d) až j), l), m) nebo n) anebo § 9 odst.
2 písm. b),
i) jsou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že cizinec po skončení pobytu stanoveného
vízem neopustí území nebo že vízum hodlá zneužít k jinému účelu, než je uveden v žádosti
o udělení víza,
j) před vyznačením víza nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu
na území, nejde-li o případy uvedené v § 6 odst. 9, nebo
k) pobyt cizince na území není v zahraničněpolitickém zájmu České republiky nebo je
zjištěna jiná závažná překážka pobytu cizince na území.
(2) Vízum, s výjimkou víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území
z důvodu podle § 33 odst. 3, policie nebo zastupitelský úřad cizinci neudělí, jestliže
a) neprokáže trestní zachovalost, je-li podmínkou udělení víza,
a) nesplňuje podmínku trestní zachovalosti (§ 174),
b) doba platnosti jeho cestovního dokladu nepřekračuje dobu pobytu na území podle
požadovaného víza nejméně o 90 dnů, nebo
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c) v uplynulých 5 letech porušil povinnost stanovenou tímto zákonem, za podmínky, že
důsledky neudělení víza budou přiměřené důvodu pro neudělení víza. Při posuzování
přiměřenosti policie přihlíží zejména k dopadům tohoto neudělení do soukromého
a rodinného života cizince.
(3) K důvodu podle odstavce 1 nebo 2 se nepřihlédne, jde-li o udělení víza v zájmu
České republiky nebo v zájmu plnění mezinárodního závazku.
____________________
8d)
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
§ 70
(1) Žádost o povolení k trvalému pobytu se podává na úředním tiskopisu. V žádosti je
cizinec povinen uvést
a) své jméno, příjmení a ostatní jména, všechna dřívější příjmení, den, měsíc a rok narození,
místo a stát narození, státní občanství, rodinný stav, nejvyšší dosažené vzdělání, povolání,
zaměstnání před příchodem na území (pracovní zařazení, název a adresa zaměstnavatele), účel
pobytu na území, zaměstnání po vstupu na území (pracovní zařazení, název a adresa
zaměstnavatele), poslední bydliště v cizině, adresu místa pobytu na území, předchozí pobyt na
území delší než 3 měsíce (důvod a místo pobytu), den vstupu na území, číslo a platnost
cestovního dokladu,
b) jméno, příjmení a ostatní jména, dřívější příjmení, státní občanství, datum narození, místo
a stát narození, bydliště a povolání manžele nebo manželky,
c) jméno, příjmení a ostatní jména, datum narození, státní občanství, bydliště a povolání
rodičů,
d) jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní občanství, bydliště
a povolání dětí, a
e) jméno, příjmení a ostatní jména, datum narození, státní občanství, bydliště a povolání
sourozenců.
(2) Cizinec je povinen k žádosti o povolení k trvalému pobytu předložit
a) fotografie,
b) cestovní doklad,
c) doklad potvrzující účel pobytu na území, například rodný list, oddací list nebo jinou listinu
dokládající příbuzenský vztah, doklad o tom, že cizinec byl v minulosti státním občanem
České republiky1); to neplatí, jde-li o cizince, který žádá o povolení k trvalému pobytu podle
§ 68,
d) doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území (§ 71 odst. 1); to neplatí, jde-li o
cizince, který žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 67 nebo jde-li o cizince podle § 87,
který žádá o povolení k trvalému pobytu po dosažení věku 18 let z důvodu podle § 66 odst. 1
písm. a),
e) výpis z evidence Rejstříku trestů a obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním občanem
nebo v němž má trvalé bydliště, jakož i států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval
nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, jako doklad k posouzení trestní zachovalosti, nebo
čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává; tato povinnost se
nevztahuje na cizince mladšího 15 let, cizinec starší 15 let, jemuž bylo uděleno vízum k
pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území nebo povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem strpění pobytu na území, anebo jemuž byla udělena doplňková ochrana podle
zvláštního právního předpisu 2) , je povinen předložit pouze výpis z evidence Rejstříku trestů;
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cizinec, který žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 67, nepředkládá doklad obdobný
výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec občanem nebo v němž
pobýval,
e) doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní
zachovalosti (§ 174) vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem nebo v němž má
trvalé bydliště, jakož i státy, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po
dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad
nevydává; tato povinnost se nevztahuje na cizince mladšího 15 let a na cizince staršího
15 let, jemuž bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na
území nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území, jemuž
byla udělena doplňková ochrana podle zvláštního právního předpisu 2), nebo který žádá
o povolení k trvalému pobytu podle § 67; žádá-li cizinec o povolení k trvalému pobytu
podle § 68 odst. 1, je povinen doklad předložit, je-li o to požádán,
f) doklad o zajištění ubytování na území (§ 71 odst. 2),
g) souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo poručníka, s trvalým pobytem
dítěte na území, pokud nejde o společné soužití rodiny s tímto rodičem, zákonným zástupcem
nebo poručníkem.
(3) Cizinec, který je manželem nebo nezletilým dítětem azylanta 2) nebo dítětem,
které je závislé na péči azylanta, anebo cizinec, který žádá o povolení k trvalému pobytu
podle § 66 odst. 1 písm. a) nebo b) a pobývá na území na základě povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem ochrany na území, je povinen k žádosti o povolení k trvalému pobytu
předložit náležitosti podle odstavce 2 písm. a) až c) a f).
(4) Cizinec žádající o povolení k trvalému pobytu podle § 66 odst. 1 písm. a) nebo c)
anebo § 66 odst. 2 je povinen na požádání zastupitelského úřadu nebo policie předložit
lékařskou zprávu, že netrpí závažnou nemocí. O předložení lékařské zprávy lze požádat pouze
v případě důvodného podezření, že cizinec závažnou nemocí trpí.
____________________
1)
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
2)
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb. , o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
§ 163
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
a) zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy,
b) provádí pobytovou kontrolu,
c) řídí a kontroluje činnost oblastních ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie a jejich
dislokovaná pracoviště,
d) provádí eskortní činnost v souvislosti s vyhošťováním cizinců nebo v souvislosti
s policejním průvozem cizinců přes území anebo průvozem leteckou cestou,
e) podává žádost o povolení průvozu leteckou cestou u příslušného orgánu členského státu
Evropské unie nebo jiného státu, který uplatňuje společný postup20) , jde-li o průvoz leteckou
cestou, vyřizuje žádosti o povolení průvozu leteckou cestou,
f) pořizuje obrazové záznamy cizince a snímá jeho daktyloskopické otisky v souvislosti se
zajištěním tohoto cizince za účelem správního vyhoštění nebo za účelem předání podle
mezinárodní smlouvy anebo v souvislosti se zjišťováním totožnosti cizince,
g) ve správním řízení
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1. vykonává působnost nadřízeného správního orgánu ve vztahu k oblastnímu ředitelství
cizinecké a pohraniční policie (§ 164),
2. rozhoduje o žádosti o zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění,
3. vyžaduje závazné stanovisko9b) ministerstva, zda vycestování cizince je možné,
4. rozhoduje o žádostech podaných podle § 66 odst. 1 písm. a) a b),
h) rozhoduje o označení osoby za nežádoucí, jejím zařazení do evidence nežádoucích osob
a vyřazení z této evidence,
i) provozuje informační systémy podle § 158 v rozsahu své působnosti,
j) zabezpečuje cestovní a přepravní doklady (letenky, jízdenky apod.) a uděluje výjezdní
příkaz pro cizince vyhošťovaného z území,
k) vyžaduje opis z evidence Rejstříku trestů,
k) vyžaduje výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a); žádost a výpis nebo opis
z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup,
l) rozhoduje o udělení víza nebo povolení vstupu na území podle § 122,
m) posuzuje, zda veřejná listina podle § 108 odst. 1 písm. b) splňuje podmínky podle § 108
odst. 2,
n) prověřuje, zda cizinec neuzavřel sňatek s cílem získat oprávnění k pobytu,
o) vydává nové rozhodnutí o žádosti podané podle § 11a,
p) posuzuje důvody odepření vstupu cizince na území podle § 180e.
____________________
9b)
§ 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
20)
Směrnice Rady 2003/110/ES ze dne 25. listopadu 2003 o pomoci při tranzitu za účelem
vyhoštění leteckou cestou.
24a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 164
Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
(1) Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
a) zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy,
b) provádí pobytovou kontrolu,
c) rozhoduje o odepření vstupu cizince na území a ve stanovených případech současně
o zrušení platnosti víza [§ 9 odst. 1 písm. b) a odst. 6],
d) rozhoduje o odepření vycestování z území,
e) rozhoduje o udělení průjezdního víza podle § 22 odst. 5 a 6, víza k pobytu do 90 dnů podle
§ 26 odst. 5 a 6, o udělení, prodlužování platnosti, doby pobytu a zrušení platnosti víza
k pobytu nad 90 dnů; dále rozhoduje o prodloužení platnosti a doby pobytu na krátkodobé
vízum, zrušení platnosti krátkodobého víza nebo o ukončení přechodného pobytu na území,
k němuž se vízum nevyžaduje, a uděluje výjezdní příkaz,
f) rozhoduje o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k trvalému pobytu,
povolení k přechodnému pobytu a vydání potvrzení o přechodném pobytu na území nebo
o zrušení jejich platnosti, pokud rozhodování v těchto věcech není svěřeno ministerstvu nebo
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie,
g) rozhoduje o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu a průkazu o povolení
k trvalému pobytu občana Evropské unie,
h) provádí zadržení cestovního dokladu podle § 117 odst. 1,
i) rozhoduje o vydání a odnětí cizineckého pasu vydaného podle § 113 odst. 1 nebo 2,
j) rozhoduje o přestupcích a správních deliktech podle tohoto zákona,
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k) ověřuje pozvání,
l) rozhoduje o hrazení nákladů spojených s pobytem zajištěného cizince na území a jeho
vycestováním z území, je-li cizinec zajištěn podle zvláštního právního předpisu16b) , a vymáhá
jejich úhradu,
m) provozuje informační systémy podle § 158 odst. 1 v rozsahu své působnosti,
n) plní funkci ohlašovacího orgánu v rozsahu vymezeném tímto zákonem,
o) provádí eskortní činnost v souvislosti s vyhošťováním cizinců nebo v souvislosti
s policejním průvozem cizinců přes území anebo průvozem leteckou cestou,
p) provádí hraniční kontrolu,
q) rozhoduje o dodatečném potvrzení údaje o datu a místu vstupu cizince na území (§ 180d),
r) vyžaduje opis z evidence Rejstříku trestů,
r) vyžaduje výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a); žádost a výpis nebo opis
z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup,
s) pořizuje obrazové záznamy a snímá daktyloskopické otisky v souvislosti s prohlášením
víza za neplatné, správním vyhoštěním, zajištěním cizince za účelem správního vyhoštění,
zjišťováním totožnosti nebo plnění závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy anebo
v souvislosti s poskytnutím dočasné ochrany,
t) rozhoduje o správním vyhoštění cizinců,
u) vydává potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území,
v) ověřuje potvrzení podle § 92 písm. a),
w) vydává potvrzení o zadržení cestovního dokladu podle § 117,
x) rozhoduje o zajištění cizince za účelem správního vyhoštění nebo za účelem plnění
závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy,
y) prověřuje, zda cizinec neuzavřel sňatek s cílem získat oprávnění k pobytu,
z) rozhoduje o umístění do zařízení.
(2) Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie dále
a) zabezpečuje vnější ostrahu zařízení; v části s přísným režimem zabezpečuje vnější a vnitřní
ostrahu této části zařízení,
b) provádí eskortu cizinců mezi jednotlivými zařízeními; zabezpečuje přepravu a střežení
cizinců zajištěných v zařízení k lékařskému ošetření do zdravotnického zařízení,
k uskutečnění konzulární návštěvy, k provedení úkonů v trestním řízení, k provedení dalších
úkonů souvisejících s účelem zajištění, anebo k soudu a zpět,
c) rozhoduje o vydání a odnětí cestovního průkazu totožnosti a cizineckého pasu vydaného
podle § 113 odst. 3 a 4,
d) pořizuje biometrické údaje v souvislosti s vydáním cizineckého pasu podle § 113 odst.
1 a 2,
e) vyžaduje závazné stanovisko9b) ministerstva, zda vycestování cizince je možné.
(3) Oddělení cizinecké policie dislokované v okrese je příslušné k plnění úkolů podle
odstavce 1 písm. a), b), f) až h), j) až o) a r) až z) a podle odstavce 2 písm. c). Toto oddělení
dále rozhoduje o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu do 90 dnů a o zrušení platnosti
tohoto víza a o udělení, prodloužení doby pobytu a zrušení platnosti víza k pobytu nad 90
dnů, o ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a o udělení
výjezdního příkazu.
(4) Referáty cizinecké a pohraniční policie jsou příslušné k plnění úkolů podle
odstavce 1 písm. a), b), c), d), h), j), m), o), p), s), t), w), x) a z). Dále rozhodují o udělení
průjezdního víza podle § 22 odst. 5, víza do 90 dnů podle § 26 odst. 5, výjezdního příkazu,
o zrušení platnosti všech druhů víz s výjimkou letištního víza, o vydání cestovního průkazu
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totožnosti, o ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje
a posuzují, zda veřejná listina podle § 108 odst. 1 písm. b) splňuje podmínky podle § 108
odst. 2.
(5) Odbor pátrání a kontroly pobytu je příslušný k plnění úkolů podle odstavce 1 písm.
a) až d), h), j) m), o), p), s), t) a w) až z). Dále odbor rozhoduje o udělení výjezdního příkazu,
o vydání cestovního průkazu totožnosti, o ukončení přechodného pobytu na území, k němuž
se vízum nevyžaduje, a posuzuje, zda veřejná listina podle § 108 odst. 1 písm. b) splňuje
podmínky podle § 108 odst. 2.
____________________
9b)
§ 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
16a)
§ 2 odst. 7 a § 14a odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 165/2006 Sb.
16b)
§ 15 zákona č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, ve znění zákona č. 326/1999 Sb.

§ 165
Působnost ministerstva
(1) Ministerstvo v rámci působnosti ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území
a jejich vycestování z tohoto území
a) vykonává dozor nad policií při výkonu státní správy,
b) plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči ředitelství služby cizinecké a pohraniční
policie,
c) rozhoduje o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území a povolení
k trvalému pobytu podle § 66 odst. 1 písm. c), § 67, § 87g odst. 3 a § 87h odst. 2,
d) zřizuje a provozuje zařízení,
e) rozhoduje o hrazení nákladů spojených s pobytem zajištěného cizince na území a jeho
vycestováním z území a vymáhá jejich úhradu,
e) plní další úkoly podle tohoto zákona.
(2) Ministerstvo je oprávněno v řízení podle tohoto zákona požadovat vydání
výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů24a). V řízení o vydání povolení k trvalému
pobytu si vždy vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.
(3) Žádost o výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a) a výpis nebo opis
z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
____________________
24a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 167
Oprávnění policie
(1) Policie je oprávněna
a) v řízení podle tohoto zákona vyžadovat opis z evidence Rejstříku trestů,
a) vyžadovat výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a); žádost a výpis nebo opis
z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup,
b) snímat daktyloskopické otisky a pořizovat obrazové záznamy v souvislosti s prohlášením
víza za neplatné, řízením o správním vyhoštění, zajištěním za účelem správního vyhoštění
nebo za účelem předání podle mezinárodní smlouvy nebo zjišťováním totožnosti cizince,
c) při plnění úkolů podle tohoto zákona požadovat vysvětlení související s plněním úkolů,
d) provádět pobytovou kontrolu
1. cizince za účelem zjištění, zda se na území zdržuje oprávněně a zda splňuje podmínky
pobytu na území podle tohoto zákona,
2. cizince nebo jiných osob za účelem zjištění, zda dodržují povinnosti stanovené tímto
zákonem,
e) v souvislosti s hraniční nebo pobytovou kontrolou požadovat po cizinci prokázání
totožnosti,
f) vstupovat do ubytovacích zařízení za podmínek stanovených tímto zákonem a kontrolovat
domovní knihy,
g) provádět osobní prohlídku a prohlídku věcí, pokud tak stanoví tento zákon,
h) zapsat do cestovního dokladu, že cizinci bylo uloženo rozhodnutí o správním vyhoštění,
i) zadržet peněžní prostředky cizince zajištěného podle zvláštního právního předpisu16b),
j) použít peněžní prostředky cizince zadržené podle písmene i) k úhradě, byť i částečné,
nákladů spojených s pobytem zajištěného cizince na území a jeho vycestováním z území, ¨
k) při plnění úkolů podle tohoto zákona prověřovat, zda cizinec neuzavřel sňatek s cílem
získat oprávnění k pobytu,
l) snímat daktyloskopické otisky a pořizovat obrazové záznamy na základě přímo
použitelného právního předpisu Evropských společenství5a) v souvislosti s vydáním
cizineckého pasu a cestovního dokladu podle zvláštního právního předpisu2) .
(2) Provádí-li policie pobytovou kontrolu v součinnosti s orgány provádějícími
u zaměstnavatelů kontrolu podle zvláštních právních předpisů, je policie oprávněna vstupovat
do objektů a zařízení těchto zaměstnavatelů.
(3) V řízení o udělení víza k pobytu nad 90 dnů, v řízení o vydání povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a v řízení o prodloužení doby platnosti povolení
k dlouhodobému pobytu si policie vždy vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů24a).
(4) Žádost o výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a) a výpis nebo opis
z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
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_________________
2)

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
5a)

Dohoda mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo
a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích,
podepsaná v Schengenu v Lucemburském velkovévodství dne 14. června 1985. Úmluva
podepsaná dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou
republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím
a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985
o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.
16a)

§ 2 odst. 7 a § 14a odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 165/2006 Sb.

16b)

§ 15 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 326/1999 Sb.

24a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 168

Ustanovení správního řádu o správním řízení 24a) 24b) se nevztahují na řízení podle §
4 odst. 2, § 9 (s výjimkou řízení podle § 9 odst. 5), § 11, § 19 odst. 1, § 22, 24, 26, 29, 29b
odst. 2, 30, 33, 36, § 37 odst. 1 písm. c), § 38 odst. 1, § 40, 41, 49, 50, § 53 odst. 2, § 61, 92,
115a, § 122 odst. 1 a 2, § 124 (s výjimkou řízení podle § 124 odst. 3), 129, 148, § 154 odst. 2,
§ 155 odst. 1, § 180, 180b, 180d a 180e.
____________________
24a) 24b)
Část druhá a třetí správního řádu .
§ 174
Trestní zachovalost
(1) Za trestně zachovalého se pro účely tohoto zákona považuje cizinec, který nemá
a) ve výpisu z evidence Rejstříku trestů záznam, že byl pravomocně odsouzen za spáchání
trestného činu,
b) v dokladu cizího státu obdobném výpisu z evidence Rejstříku trestů záznam, že byl
odsouzen za jednání, které naplňuje znaky trestného činu.
(2) Za účelem doložení trestní zachovalosti si příslušný orgán vyžádá výpis
z evidence Rejstříku trestů24a). Žádost a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) (3) Trestní zachovalost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který není
starší 6 měsíců, nebo obdobnými doklady vydanými státem, jehož je cizinec občanem, jakož
i státy, v nichž se cizinec zdržoval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6
měsíců; v případě, že stát takový doklad nevydává, lze jej nahradit čestným prohlášením.
***
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Změna zákona o zbraních
§ 22
Bezúhonnost fyzické osoby
(1) Za bezúhonného podle tohoto zákona se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
uznán vinným trestným činem
a) vlastizrady, rozvracení republiky, teroru, teroristického útoku, záškodnictví, sabotáže,
vyzvědačství, válečné zrady, účasti na zločinném spolčení, obecného ohrožení, ohrožení
bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla, zavlečení vzdušného
dopravního prostředku do ciziny, vraždy nebo genocidia, za který byl uložen výjimečný trest
nebo trest odnětí svobody na více než 12 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 5
až 10 let,
b) uvedeným v písmenu a), za který byl uložen trest odnětí svobody na 5 až 12 let, nebo
úmyslným trestným činem proti životu a zdraví, proti svobodě a lidské důstojnosti nebo jiným
úmyslným trestným činem spáchaným se zbraní, za který byl uložen trest odnětí svobody
převyšující 5 let a od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody
v případě, že tento trest byl uložen, neuplynulo alespoň 20 let,
c) uvedeným v písmenu a) nebo b) nebo jiným úmyslným trestným činem, jestliže od právní
moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento trest byl
uložen, neuplynulo alespoň
1. 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky nebo jiný trest než trest
odnětí svobody, nebo
2. 10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky, nebo
d) spáchaným z nedbalosti za porušení povinností v souvislosti s držením, nošením nebo
používáním zbraně nebo střeliva, pokud od právní moci rozsudku neuplynuly alespoň 3 roky.
(2) Za bezúhonného podle tohoto zákona se také nepovažuje ten, kdo byl v cizině
pravomocně uznán vinným činem, jehož skutková podstata odpovídá skutkové podstatě
některého z trestných činů uvedených v odstavci 1. Doba, po kterou není osoba považována
za bezúhonnou, je obdobná jako v odstavci 1.
(3) Za bezúhonného podle tohoto zákona se v případně žádosti o vydání zbrojního
průkazu skupiny F nebo zbrojní licence skupiny K nepovažuje také ten, kdo byl pravomocně
uznán vinným trestným činem porušování předpisu o zahraničním obchodu s vojenským
materiálem, útoku na státní orgán, útoku na veřejného činitele, nedovoleného ozbrojování,
vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků, nedovolené výroby a držení
radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné látky, hanobení národa, etnické skupiny, rasy
a přesvědčení, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv
a svobod, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení, podpory a propagace hnutí
směřujících k potlačení práv a svobod člověka, používání zakázaného bojového prostředku
a nedovoleného vedení boje, válečné krutosti, persekuce obyvatelstva nebo jiným trestným
činem spáchaným se zbraní.
(4) Příslušný útvar policie požádá za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby
o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů.12) Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku
trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Při posuzování bezúhonnosti fyzické osoby se
nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu.13)
____________________
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12)

§ 10 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
předpisů.
13)

***
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
§ 83b
(1) Autorizující osoba vydá organizační složce státu, kraje nebo obce, právnické osobě
nebo fyzické osobě, která je podnikatelem, na její žádost osvědčení o autorizaci. Toto
osvědčení vydá, pokud žadatel splňuje podmínky autorizace, kterými jsou
a) odborná úroveň ve vztahu k navrhované oblasti autorizace podle podmínek stanovených
Ministerstvem zdravotnictví na základě § 83a odst. 2,
b) vybavení k technickým a administrativním úkonům a přístupnost k zařízením pro speciální
šetření,
c) existence nezbytného počtu zaměstnanců s odborným výcvikem, znalostmi a schopnostmi,
d) existence závazku zaměstnanců k mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dovídají osoby
provádějící autorizaci,
e) neexistence finančních nebo jiných zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky činnosti osoby
provádějící autorizaci,
f) bezúhonnost žadatele o autorizaci.
(2) Neexistence finančních nebo jiných zájmů podle odstavce 1 písm. e) se prokazuje
čestným prohlášením.
(3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání. Fyzická
osoba bezúhonnost podle odstavce 1 písm. f) dokládá výpisem z Rejstříku trestů nebo
obdobnými doklady vydanými státy, ve kterých se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě
déle než 3 měsíce. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad o bezúhonnosti může
být nahrazen dokladem o způsobilosti k výkonu povolání nebo činnosti, pokud prokazuje
i splnění podmínky bezúhonnosti. Bezúhonnost za právnickou osobu prokazují všichni
členové statutárního orgánu; za organizační složku státu, kraje nebo obce její vedoucí. Při
uznávání dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného členského státu
Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního předpisu 30a) .
3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl
pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání. Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele (fyzické i právnické osoby) si
autorizující osoba vyžádá podle zvláštního právního předpisu47d) výpis z evidence
Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence
Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Fyzická osoba dále dokládá bezúhonnost obdobnými doklady, jako je
výpis z Rejstříku trestů, vydanými státy, ve kterých se v posledních 3 letech zdržovala
nepřetržitě déle než 3 měsíce. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad
o bezúhonnosti může být nahrazen dokladem o způsobilosti k výkonu povolání nebo
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činnosti, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti. Bezúhonnost za
právnickou osobu se prokazuje u všech členů statutárního orgánu; za organizační
složku státu, kraje nebo obce u jejího vedoucího. Při uznávání dokladu o bezúhonnosti,
který vydal příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, se postupuje podle
zvláštního právního předpisu30a).
(4) V žádosti o vydání osvědčení o autorizaci žadatel uvede obchodní firmu nebo
název právnické osoby nebo organizační složky státu, kraje nebo obce nebo jméno a příjmení
fyzické osoby, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo její
bydliště, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky, sídlo právnické osoby nebo
organizační složky státu, kraje nebo obce, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a dále údaje
prokazující splnění podmínek podle odstavce 1. Žádost se předkládá autorizující osobě.
____________________
30a)
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
47a)
Zákon č. 219/1999 Sb. , o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
47d) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 83e
(1) Provádět hodnocení zdravotních rizik podle tohoto zákona jsou oprávněny jen
fyzické osoby, které jsou držiteli osvědčení o autorizaci. Právnická osoba nebo fyzická osoba,
která je podnikatelem, může hodnotit zdravotní rizika jen tehdy, pokud pro ni tuto činnost
zabezpečuje fyzická osoba, která je držitelem autorizace.
(2) Autorizaci uděluje na žádost fyzické osoby autorizující osoba (§ 83a odst. 2) na
základě úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti. Ke zkoušce se může přihlásit
fyzická osoba, která je starší 23 let, bezúhonná, má stanovenou odbornou způsobilost
a potvrdí čestným prohlášením neexistenci finančních nebo jiných zájmů, které by mohly
ovlivnit výsledky při hodnocení zdravotních rizik. Při zkoušce musí fyzická osoba prokázat
znalosti stanovené prováděcím právním předpisem37c) . Prováděcí právní předpis dále upraví
složení komise a podmínky provedení zkoušky odborné způsobilosti.
(3) Za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za
úmyslný trestný čin ani za trestný čin, který souvisí s činností, jejíž náplní bylo posuzování
složek životního a pracovního prostředí a hodnocení jejich vlivu na zdraví člověka, spáchaný
z nedbalosti. Fyzická osoba prokazuje bezúhonnost obdobně podle § 83b odst. 3.
Bezúhonnost fyzické osoby se prokazuje obdobně podle § 83b odst.3.
(4) Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o ukončeném vysokoškolském
vzdělání v oblasti lékařství nebo přírodních věd, popřípadě osvědčením o úspěšném ukončení
kursu v hodnocení zdravotních rizik absolvovaném v organizační složce státu nebo
příspěvkové organizaci pověřené Ministerstvem zdravotnictví, pokud se ho fyzická osoba za
účelem získání odborných znalostí zúčastnila, a nejméně pětiletou praxí na úseku ochrany
zdraví a životních podmínek.
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(5) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti, kterou státní příslušníci
České republiky nebo členských států Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci získali
v jiném členském státě Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního předpisu30a) .
Pokud komise pro přezkoušení odborné způsobilosti uzná odbornou kvalifikaci podle
odstavce 4 pouze částečně, je uchazeč oprávněn skládat rozdílovou zkoušku. U rozdílové
zkoušky není uchazeč zkoušen z těch oblastí, uvedených v prováděcím právním předpisu 37c) ,
ve kterých mu byla uznána získaná odborná kvalifikace postupem podle věty první.
Ustanovení odstavce 4 vět druhé a třetí se použije obdobně.
(6) Za praxi na úseku ochrany zdraví a životních podmínek se považuje pracovní
činnost, jejíž náplní bylo posuzování složek životního a pracovního prostředí a hodnocení
jejich vlivu na zdraví člověka, a to podle potvrzení zaměstnavatele nebo předložených
výsledků takového posuzování. Do doby praxe se nepočítá základní, náhradní a civilní služba,
doba mateřské a rodičovské dovolené. O uznání praxe, jejíž výkon byl přerušen na dobu delší
než 5 let, rozhoduje na žádost fyzické osoby Ministerstvo zdravotnictví. Při uznávání dokladu
o praxi, který vydal příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, se postupuje podle
zvláštního právního předpisu30a).
(7) Název organizační složky státu nebo příspěvkové organizace pověřené
organizováním a prováděním kursů v hodnocení zdravotních rizik uveřejní Ministerstvo
zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.
(8) V žádosti o vydání osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik fyzická
osoba uvede jméno, příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání a obor studia, akademické hodnosti,
místo trvalého pobytu nebo bydliště, nemá-li na území České republiky trvalý pobyt.
K žádosti připojí doklady osvědčující skutečnosti uvedené v odstavcích 2 až 7.
(9) Pro udělení osvědčení o autorizaci, námitkové řízení, dobu platnosti autorizace
a její prodloužení, pro sjednání a úhradu ceny autorizace a jejího prodloužení, jakož i pro
provádění kontroly nad dodržováním podmínek autorizace a pro odnětí osvědčení o autorizaci
platí § 83c.
(10) Autorizace zaniká
a) odnětím osvědčení o autorizaci za podmínek odstavce 9 a § 83c odst. 5,
b) uplynutím doby, na kterou byla udělena, pokud nedošlo na základě žádosti fyzické osoby,
která je držitelem osvědčení o autorizaci, k jejímu prodloužení,
c) smrtí fyzické osoby, která je držitelem osvědčení o autorizaci, nebo jejím prohlášením za
mrtvou.
____________________
30a)
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
37c)
Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné
způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.
***
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Změna zákona o návykových látkách
§8
Vydávání povolení k zacházení
(1) Povolení k zacházení vydává Ministerstvo zdravotnictví. Na vydání povolení
k zacházení není právní nárok.
(2) Povolení k zacházení opravňuje pouze k činnostem v něm uvedeným, a jedná-li se
o povolení k výrobě, může v něm být stanoven nejvyšší přípustný objem výroby návykových
látek, přípravků nebo prekursorů. Změny v povolených činnostech nebo jejich rozšíření je
možno provést jedině na základě nového povolení k zacházení. Vydáním nového povolení
k zacházení zaniká dosavadní povolení k zacházení.
(3) Povolení k zacházení s
a) návykovými látkami a přípravky se vydává na dobu 5 let,
b) prekursory se vydává na dobu stanovenou přímo použitelnými předpisy Evropských
společenství 1) .
Pokud o to žadatel požádá, může být povolení k zacházení s návykovými látkami,
přípravky nebo prekursory vydáno i na kratší dobu.
(4) Povolení k zacházení je nepřevoditelné.
(5) Povolení k zacházení může být vydáno pouze bezúhonné fyzické osobě, která má
trvalý pobyt na území České republiky, nebo právnické osobě se sídlem v České republice.
Podmínka trvalého pobytu nebo sídla v České republice neplatí, jedná-li se o občana
členského státu Evropské unie, o občana České republiky, který nemá na území České
republiky pobyt, nebo o právnickou osobu se sídlem v členském státě Evropské unie.
Právnická osoba je povinna prokázat bezúhonnost fyzických osob, které jsou zapsány
v obchodním rejstříku jako osoby oprávněné za ni jednat; právnická osoba, která se
nezapisuje do obchodního rejstříku, prokáže bezúhonnost fyzických osob, které jsou označeny
ve zřizovacích dokumentech jako osoby oprávněné za ni jednat. Bezúhonností se pro účely
tohoto zákona rozumí skutečnost, že fyzická osoba nebyla pravomocně odsouzena pro
úmyslný trestný čin ani pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti se zacházením
s návykovými látkami, prekursory a léčivy. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z Rejstříku
trestů nikoli starším 3 měsíců.
(5) Povolení k zacházení může být vydáno pouze bezúhonné fyzické osobě, která
má trvalý pobyt na území České republiky, nebo právnické osobě se sídlem v České
republice. Podmínka trvalého pobytu nebo sídla v České republice neplatí, jedná-li se
o občana členského státu Evropské unie, o státního občana České republiky, který nemá
na území České republiky pobyt, nebo o právnickou osobu se sídlem v členském státě
Evropské unie. U právnické osoby se prokazuje bezúhonnost fyzických osob, které jsou
zapsány v obchodním rejstříku jako osoby oprávněné za ni jednat; u právnické osoby,
která se nezapisuje do obchodního rejstříku, se prokazuje bezúhonnost fyzických osob,
které jsou označeny ve zřizovacích dokumentech jako osoby oprávněné za ni jednat.
Bezúhonností se pro účely tohoto zákona rozumí skutečnost, že fyzická osoba nebyla
pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný
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z nedbalosti v souvislosti se zacházením s návykovými látkami, prekursory a léčivy. Za
účelem doložení bezúhonnosti žadatele si Ministerstvo zdravotnictví vyžádá podle
zvláštního právního předpisu5f) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu
z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Povolení k zacházení může být vydáno pouze právnické nebo fyzické osobě, která
ustanovila odpovědnou osobu. To neplatí, pokud fyzická osoba - podnikatel prokáže, že
splňuje požadavky kladené na odpovědnou osobu tímto zákonem.
(7) Žádost o povolení k zacházení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem
zdravotnictví. Pokud se žádá o povolení k výrobě návykových látek, přípravků a prekursorů,
přiloží se k žádosti technologický předpis zamýšlené výroby.
(8) Osoba, které končí platnost povolení k zacházení a má v úmyslu i nadále zacházet
s návykovými látkami, přípravky a prekursory, je povinna předat Ministerstvu zdravotnictví
žádost o vydání nového povolení k zacházení nejpozději 6 týdnů před skončením platnosti
povolení k zacházení.
(9) Jakékoliv změny údajů uvedených v žádosti o vydání povolení k zacházení je
osoba, jíž bylo vydáno povolení k zacházení, povinna neprodleně písemně sdělit Ministerstvu
zdravotnictví.
(10) Při porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona nebo z rozhodnutí
vydaného na jeho základě, jakož i při uvedení nesprávných nebo neúplných údajů v žádosti
o povolení k zacházení, a z důvodů stanovených bezprostředně závazným předpisem
Evropských společenství,5c) může Ministerstvo zdravotnictví rozhodnout o odnětí povolení
k zacházení. Ministerstvo zdravotnictví povolení k zacházení odejme, pokud byl držitel
povolení pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s touto
činností.5d)
(11) Přestane-li fyzická nebo právnická osoba vykonávat činnost, ke které jí bylo
vydáno povolení k zacházení, oznámí tuto skutečnost neprodleně Ministerstvu zdravotnictví,
které povolení k zacházení svým rozhodnutím zruší. Žádost o zrušení povolení k zacházení se
podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví.
(12) Rozhodne-li Ministerstvo zdravotnictví o odejmutí povolení k zacházení nebo
nové povolení k zacházení nevydá nebo svým rozhodnutím povolení k zacházení zruší, určí
v rozhodnutí lhůtu k provedení úkonů spojených s ukončením činnosti a způsob, jakým se má
s návykovými látkami, přípravky a prekursory naložit.
____________________
1)
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004
o prekursorech drog.
Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro
sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími státy.
5c)
Čl. 2a odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92.
5d)
§ 187 , 187a , 188 a 188a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
5f) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
***
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Změna zákona o léčivech
§1
Obecné předpoklady
(1) Zacházet s léčivy podle § 5 odst. 1 mohou pouze osoby starší 18 let, způsobilé
k právním úkonům, bezúhonné, zdravotně a odborně způsobilé pro konkrétní druh činnosti.
(2) Podmínka dovršení 18 let podle odstavce 1 se nevztahuje na osoby, které zacházejí
s léčivy při výuce nebo při zaškolování pod odborným dohledem29).
(3) Za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena
a) k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a více za úmyslný trestný
čin, nebo
b) za trestný čin spáchaný v souvislosti se zacházením s léčivy.
(4)

Za bezúhonnou se rovněž považuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena,
pokud se na ni hledí, jako by odsouzena nebyla. Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence
Rejstříku trestů a případně též doklady prokazujícími splnění podmínky bezúhonnosti
vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle
než 6 měsíců. Výpis z evidence Rejstříku trestů a další doklady, jimiž se dokládá
bezúhonnost, nesmí být starší 3 měsíců. Při uznání dokladu bezúhonnosti, který vydal
příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, se postupuje podle právního
předpisu30).
(5) Pokud se v dalších ustanoveních nestanoví jinak, právní předpisy o způsobilosti
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků29) a o způsobilosti k poskytování
veterinární péče19) nejsou tímto zákonem dotčeny.

***

Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta

§ 29
29)

30)

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona
č. 125/2005 Sb.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona
č. 125/2005 Sb.
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských
států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění
pozdějších předpisů.
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(1) Dokladem o bezúhonnosti je
a) osvědčení vydané příslušným orgánem členského státu původu, které dokládá, že
požadavky tohoto členského státu na bezúhonnost nebo dobrou pověst pro zahájení výkonu
předmětné činnosti byly splněny, nebo
b) výpis ze zákonem stanovených rejstříků nebo, není-li k dispozici, rovnocenný doklad,
vydaný příslušným orgánem členského státu původu, pokud tento členský stát nepožaduje
doklad o bezúhonnosti nebo dobré pověsti u osob, které hodlají zahájit odbornou činnost.
Doklad o bezúhonnosti nesmí být při předložení starší 90 dnů od předložení žádosti. Za
účelem doložení bezúhonnosti žadatele si Ministerstvo zdravotnictví vyžádá podle
zvláštního právního předpisu17a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání
výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Vyjdou-li najevo závažné skutečnosti, ke kterým došlo mimo území České
republiky před zahájením činnosti usazené osoby v České republice a které mohou ovlivnit
přístup k výkonu odborné činnosti této osoby, musí o tom ministerstvo nebo Česká lékařská
komora, Česká stomatologická komora nebo Česká lékárnická komora uvědomit členský stát
původu. V takovém případě řízení o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
přeruší a vyčká odpovědi dotázaného členského státu.
(3) V řízení se pokračuje ode dne přijetí odpovědi od dotázaného členského státu.
V případě, že dotázaný členský stát do 90 dnů od odeslání žádosti neinformuje ministerstvo
o přijatém opatření ve vztahu k osvědčení nebo dokladům, pozastavená lhůta pokračuje
prvním dnem následujícím po uplynutí této 90denní lhůty.
______________________________
17a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

***

Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
§ 18
Prokazování způsobilosti uchazeče
(1) Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu.
Uchází-li se o řešení jednoho projektu společně více uchazečů, vztahuje se povinnost prokázat
svoji způsobilost na všechny tyto uchazeče.
(2) Způsobilost má uchazeč, který
a) má odborné předpoklady k řešení projektu,
b) má příslušné oprávnění k činnosti, je-li vyžadováno zvláštním právním předpisem, 23)
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c) nepodal návrh na povolení vyrovnání, nebo vůči němuž nebyl podán návrh na prohlášení
konkursu na jeho majetek, anebo nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek
jeho majetku, 24) anebo který není v likvidaci,
d) má vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo rozpočtu územního
samosprávného celku a další splatné závazky vůči státu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně
nebo k České správě sociálního zabezpečení,
e) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin,25) jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání uchazeče, je-li uchazeč podnikatelem, nebo pro trestný čin
hospodářský nebo trestný čin proti majetku,
f) nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů
upravujících výkon odborné činnosti,26) pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné
soutěže ve výzkumu a vývoji,
g) není v pracovněprávním ani jiném obdobném poměru k právnické osobě pověřené
organizací veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji podle § 23 odst. 2. To neplatí pro organizační
jednotky Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a vývojem.
(3) Způsob prokázání a posuzování způsobilosti podle odstavce 2 písm. a) stanoví
poskytovatel při vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji s ohledem na charakter
vyhlašované veřejné soutěže a předpokládaný finanční rozsah projektů.
(4) Uchazeč prokazuje splnění způsobilosti při podání návrhu projektu takto:
a) způsobilost podle odstavce 2 písm. b) dokladem o oprávnění k podnikání nebo jiným
požadovaným oprávněním,
b) způsobilost podle odstavce 2 písm. c) až f) a u fyzických osob také podle odstavce 2 písm.
g) čestným prohlášením, přičemž způsobilost podle odstavce 2 písm. e) a f) se v případě
právnických osob prokazuje u osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče
nebo jeho člena s výjimkou osob, u kterých jsou pro výkon funkce statutárního orgánu nebo
jeho člena stanoveny zvláštním právním předpisem27a) obdobné podmínky jako podmínky
způsobilosti uvedené v odstavci 2 písm. e) a f).
(5) Uchazeč, se kterým má být o poskytnutí účelové podpory podle § 9 uzavřena
smlouva o poskytnutí podpory nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o poskytnutí
podpory, prokáže před uzavřením smlouvy nebo před vydáním rozhodnutí svoji způsobilost
takto:
a) způsobilost podle odstavce 2 písm. b) uchazeč, který není zřízen zvláštním právním
předpisem nebo pokud není poskytovatel zároveň zřizovatelem uchazeče,
1. ověřenou kopií, ne starší než 90 kalendářních dnů, oprávnění k činnosti, 26) zřizovací
listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, anebo
2. výpisem, ne starším než 90 kalendářních dnů, z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem
stanovené evidence,
b) způsobilost podle odstavce 2 písm. e) výpisem z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního
právního předpisu 27) u osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho
člena, ne starším než 180 kalendářních dnů , s výjimkou osob, u kterých jsou pro výkon
funkce statutárního orgánu nebo jeho člena stanoveny zvláštním právním předpisem 27a)
obdobné podmínky jako podmínky způsobilosti uvedené v odstavci 2 písm. e) a f).
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(5) Uchazeč, se kterým má být o poskytnutí účelové podpory podle § 9 uzavřena
smlouva o poskytnutí podpory nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí
o poskytnutí podpory, prokáže před uzavřením smlouvy nebo před vydáním rozhodnutí
způsobilost podle odstavce 2 písm. b), jde-li o uchazeče, který není zřízen zvláštním
právním předpisem nebo pokud není poskytovatel zároveň zřizovatelem uchazeče,
ověřenou kopií, ne starší než 90 kalendářních dnů, oprávnění k činnosti26), zřizovací
listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, anebo výpisem, ne
starším než 90 kalendářních dnů, z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené
evidence.
(6) Za účelem doložení bezúhonnosti uchazeče si poskytovatel vyžádá podle
zvláštního právního předpisu27) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání
výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Bezúhonnost se
prokazuje u osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho
člena, s výjimkou osob, u kterých jsou pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jeho
člena stanoveny zvláštním právním předpisem27) obdobné podmínky jako podmínky
způsobilosti uvedené v odstavci 2 písm. e) a f).
(6) (7) Uchazeč, se kterým má být podle § 9 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory
nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory, prokazuje způsobilost
podle odstavců 2 a 5 2 a 6 pouze jedenkrát v rámci jedné veřejné soutěže ve výzkumu
a vývoji.
(7) (8) Poskytovatel může požadovat splnění dalších požadavků na způsobilost
uchazeče, které souvisí s charakterem a podmínkami vyhlašovaného programu. Tyto
požadavky na způsobilost a způsob jejich prokázání musí poskytovatel předem stanovit
v podmínkách veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.
(8) (9) Uchazeč je povinen písemně informovat poskytovatele o změnách, které
nastaly v době od podání jeho návrhu projektu do případného uzavření smlouvy nebo vydání
rozhodnutí o poskytnutí podpory a které se dotýkají jeho právního postavení či údajů
požadovaných pro prokázání způsobilosti nebo které by mohly mít vliv na rozhodování
poskytovatele, a to do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl.
(9) (10) Veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji se může účastnit i právnická osoba se
sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský
prostor nebo občan takového státu, pokud
a) splňuje podmínky způsobilosti podle odstavce 2 s tím, že způsobilost podle odstavce
2 písm. b) až f) prokazuje čestným prohlášením,
b) se neuchází o podporu z veřejných prostředků České republiky,
c) splňuje náležitosti stanovené mezinárodní smlouvou, kterou jsou Česká republika a členské
státy Evropské unie nebo jiné státy tvořící Evropský hospodářský prostor vázány.28)
(10)(11) Nesplnění požadavků na způsobilost, povinnosti prokázat svoji způsobilost
nebo povinnosti podle odstavce 8 je důvodem k vyloučení návrhu projektu z veřejné soutěže
ve výzkumu a vývoji, za které odpovídá poskytovatel. Poskytovatel může při vyhlášení
veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji stanovit výjimku pro uchazeče, který nemá způsobilost
podle odstavce 2 písm. c) a d) a současně prokáže, že byl zařazen do programu veřejné
podpory schváleného vládou České republiky v souladu se zvláštním právním předpisem.5)
____________________
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5)

Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.
Například živnostenský zákon , zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat.
24)
Zákon č. 328/1991 Sb. , o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
25)
Trestní zákon .
26)
Například zákon č. 246/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 311/1997
Sb.
27)
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
27a)
Například § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
28)
Sdělení č. 96/2000 Sb. m. s., o sjednání Rozhodnutí č. 1/99 Rady přidružení mezi
Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na
straně druhé ze dne 30. července 1999 o přijetí podmínek pro účast České republiky
v programech Společenství v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací (1998
- 2002), a v programech pro výzkum a vzdělávání (1998 - 2002).
23)

***
Změna zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
§ 10
(1) Krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy nebo ministerstvo zdravotnictví
České republiky (dále jen "orgán příslušný k registraci") provede registraci na základě žádosti
provozovatele nestátního zařízení.
(2) Žádost musí obsahovat:
a) jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo, je-li provozovatelem nestátního zařízení
fyzická osoba; je-li provozovatelem nestátního zařízení právnická osoba, název, sídlo, právní
formu, jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby nebo osob, které jsou statutárním
orgánem a jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo odborného zástupce,
b) druh a rozsah poskytování zdravotní péče,
c) místo provozování nestátního zařízení včetně uvedení vlastnického nebo nájemního vztahu,
d) den zahájení provozování nestátního zařízení.
(3) K žádosti o registraci je provozovatel nestátního zařízení povinen připojit tyto
doklady:
a) doklad o vzdělání, doklad o zdravotní způsobilosti a doklad o bezúhonnosti, který nesmí
být starší tří měsíců, 9)
b) souhlas orgánu příslušného k registraci s personálním a věcným vybavením, s druhem
a rozsahem zdravotní péče poskytované nestátním zařízením jde-li o provozování lékárny,
vydává osvědčení o věcném a technickém vybavení Státní ústav pro kontrolu léčiv,
c) souhlas Ministerstva zdravotnictví, jde-li o zřízení transplantačního centra, tkáňové banky
a střediska pro vyhledávání dárců krvetvorných buněk, 9a)
d) souhlas Ministerstva zdravotnictví s prováděním postupů a metod asistované reprodukce,
jde-li o provádění metod a postupů asistované reprodukce,
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e) osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu vydané
Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zvláštního právního předpisu, 9b)
f) provozní řád, schválený příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví,10)
g) souhlas Státního ústavu pro kontrolu léčiv s věcným a technickým vybavením, jde-li
o provozování výdejny zdravotnických prostředků, 9c)
h) souhlas Českého inspektorátu lázní a zřídel, jde-li o provozování nestátního zařízení
lázeňské péče, 12)
i) souhlas ministerstva zdravotnictví České republiky, jde-li o provozování nestátního zařízení
zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou, s výjimkou státních příslušníků členských států
Evropské unie nebo právnických osob splňujících podmínky čl. 48 Smlouvy o založení
Evropského společenství,
j) smlouvu se státním zdravotnickým zařízením nebo nestátním zařízením, jejíž účinnost je
podmíněna rozhodnutím o registraci, jde-li o poskytování zdravotní péče na základě nájemní
smlouvy. Smlouva o nájmu nebo o podnájmu nesmí omezovat nájemce či podnájemce ve
svobodném výkonu povolání.
(4) Je-li provozovatelem právnická osoba nebo fyzická osoba uvedená v § 9 odst. 2,
týkají se doklady uvedené v odstavci 3 písm. a) nebo b), jakož i písmenech c) a i) jejího
odborného zástupce.
(5) Neobsahuje-li žádost údaje uvedené v odstavci 2 nebo k ní není připojen některý
z dokladů požadovaných podle odstavce 3, vrátí ji orgán příslušný k registraci žadateli
k doplnění. Nedojde-li k doplnění, žádost o registraci zamítne.
(6) Za účelem doložení bezúhonnosti provozovatele nestátního zdravotnického
zařízení si orgán příslušný k registraci vyžádá podle zvláštního právního předpisu9d)
výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
____________________
9)

§ 3 zákona č. 95/2004 Sb.
§ 3 zákona č. 96/2004 Sb.
9a)
§ 70 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších přepisů.
Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně
některých zákonů (transplantační zákon).
9b)
Zákon č. 96/2004 Sb.
9c)
Vyhláška č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení
zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
9d) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
10)
§ 15 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů.
12)
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji
přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.
9)

***
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Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
§3
Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka
(1) Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného
pracovníka má ten, kdo
a) má odbornou způsobilost podle tohoto zákona,
b) je zdravotně způsobilý,
c) je bezúhonný.
(2) Zdravotnický pracovník a jiný odborný pracovník na vyžádání zaměstnavatele,
jde-li o zaměstnance, a zdravotnický pracovník, který poskytuje zdravotní péči vlastním
jménem, na vyžádání správního úřadu, který mu vydal oprávnění k provozování
zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu,4) je v odůvodněných případech
povinen doložit zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékařským posudkem,3) který
vydává registrující praktický lékař nebo lékař závodní preventivní péče.
(3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně
odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin spáchaný
v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nebo ten, na něhož se hledí, jako by nebyl
odsouzen. 5) Doklad o bezúhonnosti se vyžaduje vždy před zahájením výkonu povolání
zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka nebo též v jiných odůvodněných
případech; zdravotnický pracovník a jiný odborný pracovník na vyžádání zaměstnavatele, jdeli o zaměstnance, a zdravotnický pracovník, který poskytuje zdravotní péči vlastním jménem,
na vyžádání správního úřadu, který mu vydal oprávnění k provozování zdravotnického
zařízení podle zvláštního právního předpisu, 4) je povinen doložit svoji bezúhonnost výpisem
z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců.
(3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl
pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin
spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Doklad o bezúhonnosti se
vyžaduje vždy před zahájením výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného
odborného pracovníka nebo též v jiných odůvodněných případech. Za účelem doložení
bezúhonnosti zdravotnického pracovníka, který poskytuje zdravotní péči vlastním
jménem, si vyžádá podle zvláštního právního předpisu5) správní úřad, který mu vydal
oprávnění k provozování zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu 4),
výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Jde-li o zaměstnance, je povinen na žádost
zaměstnavatele doložit svoji bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů, který
nesmí být starší 3 měsíců.
(4) Na způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného
pracovníka, kteří jsou státními příslušníky členských států Evropské unie, se vztahuje hlava
VII.
____________________
3)
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
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4)

Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění
pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
5)
Trestní zákon .

***

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

§ 34
Způsobilost k zacházení s výbušninami
(1) Zacházet s výbušninami mohou jen zletilé osoby, občansky bezúhonné, zdravotně
a odborně způsobilé.
(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl
pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro nedbalostní trestný
čin spáchaný v souvislosti s nakládáním s vojenským materiálem, střelnými zbraněmi,
střelivem nebo výbušninami.
(3) Bezúhonnost se pro účely tohoto zákona, horního zákona nebo předpisů
vydaných k jejich provedení prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů 18j). Za
účelem doložení bezúhonnosti si orgán státní báňské správy vyžádá podle zvláštního
právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu
z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Dokladem ověřujícím bezúhonnost je též obdobný doklad o bezúhonnosti
vydaný příslušným orgánem státu Evropské unie. V případě, že příslušné orgány
členského státu Evropské unie takový doklad nevydávají, může být doklad ověřující
bezúhonnost nahrazen čestným prohlášením učiněným před příslušným orgánem nebo
před notářem členského státu Evropské unie. Bude-li žadatelova bezúhonnost
prokazována tímto způsobem, musí být tento doklad přiložen k žádosti.
(3) (5) Zdravotní způsobilost pracovníků a ostatních osob posuzují orgány státní
zdravotní správy.
(4) (6) Odbornou způsobilost pracovníků k zacházení s výbušninami, s výjimkou
činností uvedenou v § 35, posuzuje organizace, u které jsou v pracovním nebo obdobném
poměru. Organizace je povinna tyto osoby předem prokazatelně seznámit s vlastnostmi látek,
se kterými pracují z hlediska jejich výbuchové a požární bezpečnosti a hygienické ochrany
v rozsahu nutném k bezpečnému provádění prací. Odbornou způsobilost ostatních osob
posuzuje obvodní báňský úřad příslušný podle místa bydliště těchto osob, pokud tyto osoby
nejsou držiteli oprávnění podle § 36.
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______________________________
18j)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

***

Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických
(biologických) a toxinových zbraní
§8
Bezúhonnost
(1) Za bezúhonného se pro účel tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí
s povolovanou činností, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně.
(2) Dokladem ověřujícím bezúhonnost je
a) výpis z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby, osoby, která je statutárním orgánem nebo
členem statutárního orgánu, a výpis z evidence Rejstříku trestů odpovědného zástupce, nebo
b) obdobný doklad o bezúhonnosti vydaný příslušným orgánem členského státu Evropské
unie, jehož je fyzická osoba, statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo odpovědný
zástupce státním příslušníkem; v případě, že příslušné orgány státu takové doklady
nevydávají, mohou být nahrazeny čestným prohlášením učiněným před příslušným orgánem
nebo před notářem členského státu Evropské unie.
(3) Za účelem doložení bezúhonnosti si Úřad vyžádá podle zvláštního právního
předpisu2a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu
z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
______________________________
2a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 10
Žádost o udělení povolení

(1) Písemná žádost o udělení povolení musí obsahovat
a) obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo právnické osoby, která žádá
o povolení, jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, trvalý pobyt osoby nebo osob,
které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy,
b) u fyzické osoby jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a pobyt, jméno a příjmení,
rodné číslo, státní občanství a pobyt odpovědného zástupce, je-li ustanoven,
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c) název vysoce rizikového biologického agens nebo toxinu, jeho množství, účel a způsob
nakládání a konečné určení,
d) účel dovozu nebo vývozu vysoce rizikových biologických agens nebo toxinů.
(2) Žádost o povolení musí být doložena
a) dokladem ověřujícím bezúhonnost podle § 8 odst. 2, který nesmí být starší než 3 měsíce,
b) a) dokladem prokazujícím odbornou způsobilost fyzické osoby a odbornou způsobilost
odpovědných zástupců,
c) b) technickou dokumentací včetně plánu provedení stavby, specifikace provozů
a instalovaného zařízení a kolaudačním rozhodnutím,
d) c) hlášením schváleným orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa
činnosti podle zvláštního právního předpisu, 3)
e) d) prohlášením, že na právnickou osobu nebyl prohlášen konkurz nebo u ní nebyl návrh na
prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku,
f) e) dalšími doklady podle požadavku Úřadu.,
f) je-li žadatelova bezúhonnost osvědčována dokladem podle § 8 odst. 2 písm. b), musí
být tento doklad připojen k žádosti.
____________________
3)
Například vyhláška č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací
s azbestem a biologickými činiteli.

***

Změna atomového zákona
§ 11
Bezúhonnost
(1) Za bezúhonného se pro účel tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí
s povolovanou činností, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně.
(2) Za účelem doložení bezúhonnosti si Úřad vyžádá podle zvláštního právního
předpisu6a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu
z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
______________________________
6a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 13
Žádost o povolení
187

(1) Žádost o povolení musí obsahovat
a) u fyzické osoby jméno a příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt, případně jméno a příjmení,
rodné číslo, trvalý pobyt odpovědného zástupce, je-li ustanoven; u právnické osoby název
a právní formu, sídlo, identifikační číslo, jméno a příjmení, trvalý pobyt osoby nebo osob,
které jsou jejím statutárním orgánem, (dále jen "identifikace"), evidenční číslo, pokud již bylo
Úřadem přiděleno,
b) předmět a rozsah činnosti, pro kterou je povolení žádáno, místo provozování činnosti,
způsob jejího zabezpečení, dobu jejího trvání a způsob ukončení činnosti.
(2) Žádost o povolení podepíše fyzická osoba žádající o povolení nebo statutární orgán
právnické osoby žádající o povolení nebo jiný zástupce statutárního orgánu zmocněný na
základě udělené plné moci.
(3) Žádost o povolení musí být doložena
a) výpisem z Rejstříku trestů fyzické osoby a výpisem z Rejstříku trestů odpovědného
zástupce, je-li ustanoven; výpisem z Rejstříku trestů členů statutárního orgánu nebo osoby,
která je statutárním orgánem nebo alespoň jedním členem statutárního orgánu, je-li žadatelem
právnická osoba; výpis z Rejstříku trestů nesmí být starší než tři měsíce,
b) a) výpisem z obchodního rejstříku, je-li žadatelem právnická osoba zapisující se do
obchodního rejstříku,
c) b) dokladem prokazujícím odbornou způsobilost pro povolovanou činnost fyzické osoby
nebo dokladem prokazujícím odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud je
ustanoven, je-li žadatelem fyzická osoba, nebo dokladem prokazujícím odbornou způsobilost
pro povolovanou činnost alespoň jednoho z členů statutárního orgánu nebo jednatelů, je-li
žadatelem právnická osoba; je-li ustavována dohlížející osoba, jejím písemným souhlasem
a dokladem o její zvláštní odborné způsobilosti,
d) c) dokumentací požadovanou pro jednotlivé povolované činnosti. Obsah dokumentace je
uveden v příloze tohoto zákona. Rozsah a způsob provedení Úřadem schvalované
dokumentace pro povolované činnosti stanoví prováděcí předpisy,
e) d) dokladem o vlastnictví k pozemku v případě žádosti o povolení k výstavbě jaderného
zařízení a písemným souhlasem vlastníka nemovitosti se zřízením pracoviště III. nebo IV.
kategorie, pokud má být zřizováno
f) e) dokladem o pojištění odpovědnosti za jadernou škodu nebo dokladem o jiném finančním
zajištění podle § 36,
g) f) v případě, kdy při povolované činnosti mají vznikat radioaktivní odpady, dokladem
o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady, včetně financování tohoto
nakládání,
h) g) v případě tranzitu jaderných materiálů nebo radioaktivních látek dokladem, že je
zajištěno jejich zpětné převzetí, pokud se tranzit nedokončí.
(4) Podmínkou vydání povolení podle § 9 odst. 1 písm. a), b) a g) je hodnocení vlivu
na životní prostředí, jestliže tak stanoví zvláštní právní předpis.7) Podmínkou vydání povolení
podle § 9 odst. 1 písm. f) je hodnocení vlivu na životní prostředí podle zvláštního zákona7)
v případě, že rekonstrukce nebo jiná změna ovlivňující jadernou bezpečnost, radiační
ochranu, fyzickou ochranu a havarijní připravenost jaderného zařízení nebo pracoviště III.
nebo IV. kategorie je spojena se zvýšením autorizovaných limitů výpustí stanovených
Úřadem podle § 4 odst. 6.
(5) Podmínkou vydání povolení podle § 9 odst. 1 písm. a) až g), písm. i), j), l), n) a r)
je schválení programu zabezpečování jakosti pro povolovanou činnost Úřadem. Podmínkou
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vydání povolení podle § 9 odst. 1 písm. b) je schválení programu zabezpečování jakosti pro
projektování před zahájením projekčních činností majících dopad na jadernou bezpečnost
nebo radiační ochranu a schválení programu zabezpečování jakosti výstavby. Požadavky na
náplň programu zabezpečování jakosti a na systém jakosti stanoví prováděcí předpis.
(6) Podmínkou vydání povolení podle § 9 odst. 1 písm. c), d), e), f), g), k), l) a m) je
schválení způsobu zajištění fyzické ochrany jaderného zařízení a jaderných materiálů
Úřadem. Požadavky na způsob zajištění fyzické ochrany stanoví prováděcí předpis.
(7) Podmínkou vydání povolení podle § 9 odst. 1 písm. c), d), e), f), g), i), j), m) a o) je
schválení vnitřního havarijního plánu nebo havarijního řádu Úřadem. Požadavky na jejich
obsah, včetně podrobností k zajištění havarijní připravenosti, stanoví prováděcí předpis.
(8) Úřad si může vyžádat doplnění dokumentace. Doklady podle odstavce 3 písm. a),
b) a c) nemusí být předkládány, pokud bylo žadateli v rámci předcházejícího povolovacího
řízení přiděleno evidenční číslo a nedošlo-li ke změně skutečností uvedených v těchto
dokladech. V tomto případě žadatel připojí k žádosti pouze čestné prohlášení, ve kterém
uvede, že v dokladech požadovaných podle odstavce 3 písm. a), b) a c) nedošlo ke změně.
(8) Úřad si může vyžádat doplnění dokumentace. Doklady podle odstavce 3 písm.
a) a b) nemusí být předkládány, pokud bylo žadateli v rámci předcházejícího
povolovacího řízení přiděleno evidenční číslo a nedošlo-li ke změně skutečností
uvedených v těchto dokladech. V tomto případě žadatel připojí k žádosti pouze čestné
prohlášení, ve kterém uvede, že v dokladech požadovaných podle odstavce 3 písm. a)
a b) nedošlo ke změně.
____________________
7)
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
***
Změna zákona o některých opatření související se zákazem chemických zbraní

§ 11
Bezúhonnost
(1) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen
a) za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činností, na kterou má být licence udělena,
b) pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze činnosti, na kterou má
být udělena licence, a osobě odpovědného zástupce je obava, že se dopustí stejného nebo
podobného činu při provozování výkonu odpovědného zástupce, pokud se na něj nehledí, jako
by nebyl odsouzen.
(2) Za účelem doložení bezúhonnosti si Úřad vyžádá podle zvláštního právního
předpisu2a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu
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z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

______________________________
2a)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 12
Žádost o udělení licence

(1) Písemná žádost o udělení licence obsahuje
a) název nebo obchodní jméno, sídlo právnické osoby, která žádá o udělení licence,
identifikační číslo,
b) jméno a příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt odpovědného zástupce,
c) údaj o předpokládaném nakládání s vysoce nebezpečnými látkami, na které je udělení
licence požadováno,
d) specifikaci provozů a zařízení pro výrobu, týká-li se žádost o udělení licence výroby nebo
uvádění zařízení do provozu,
e) název vysoce nebezpečné látky podle seznamu, její množství, údaje o účelu užití a o jejím
konečném určení,
f) navrhovanou dobu platnosti.
(2) K žádosti podle odstavce 1 se připojí
a) kopie smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby a u osob zapsaných
v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku,
b) výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce, ne starší než šest měsíců,
c) b) doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce,
d) c) doklad o účelu nakládání s vysoce nebezpečnými látkami,
e) d) údaje z evidence o držených vysoce nebezpečných látkách, jestliže žadatel je povinen
takovou evidenci vést podle § 18,
f) e) výkresová dokumentace k doložení údajů podle odstavce 1 písm. d),
g) f) doklad o účetní závěrce ověřené auditorem, která není starší než šest měsíců od podání
žádosti.
(3) Žadatel o udělení licence předloží písemnou žádost o udělení licence Úřadu, týká-li
se žádost o udělení licence
a) výroby vysoce nebezpečných látek nebo uvádění zařízení na jejich výrobu do provozu,
nejpozději sedm měsíců před předpokládaným zahájením výroby,
b) ostatních činností, nejpozději čtyři měsíce před počátkem kalendářního roku, ve kterém má
být s vysoce nebezpečnou látkou nakládáno.
(4) V případě, že na činnosti uvedené v odstavci 1 bude uzavírána smlouva, je třeba
požádat o licenci nejpozději sedm měsíců před uzavřením smlouvy.

§ 17
Dovoz a vývoz vysoce nebezpečných látek
(1) Dovoz vysoce nebezpečných látek držiteli licence je možný jen z členských států
Úmluvy a jen k účelům uvedeným v § 6.
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(2) Vývoz vysoce nebezpečných látek držiteli licence je možný jen do členských států
Úmluvy s podmínkou, že budou využity k účelům uvedeným v § 6.
(3) Údaje o předpokládaném dovozu nebo vývozu vysoce nebezpečných látek je
držitel licence povinen ohlásit Úřadu nejpozději do 40 dnů před jeho uskutečněním.
(4) Držitel licence zajistí, aby osoba, která provádí dopravu vysoce nebezpečných
látek z území nebo na území České republiky, celnímu úřadu při provádění dohledu 2a) 2b)
nebo při provádění kontrolní činnosti při dopravě vysoce nebezpečných látek
a) předložila ověřenou kopii licence Úřadu,
b) písemně ohlásila jejich vstup nebo výstup z území České republiky. Ohlášení musí
obsahovat identifikační údaje držitele povolení, název a množství dopravovaných
nebezpečných látek, identifikační údaje o příjemci vysoce nebezpečných látek, název státu, do
kterého má být vývoz uskutečněn nebo ze kterého má být uskutečněn dovoz, a datum vstupu
nebo výstupu,
c) předložila ověřenou kopii licence vydané podle zvláštního právního předpisu, 2b) 2c) nebo
pokud licence není zákonem požadována,
1. kupní smlouvu uzavřenou mezi vývozcem či dovozcem a jeho zahraničním smluvním
partnerem s přesným určením kontrolovaných vysoce nebezpečných látek, včetně jejich
množství,
2. u vývozu prohlášení zahraničního konečného uživatele, že vysoce nebezpečné látky
nebudou používány k výrobě nebo vývoji chemických zbraní s uvedením konkrétního účelu
jejich použití,
3. při dovozu prohlášení s písemným závazkem konečného uživatele, že specifikované vysoce
nebezpečné látky budou používány pouze k povolenému účelu.
____________________
2a) 2b)
Čl. 4/13 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní
kodex Společenství, v platném znění.
2b) 2c)
Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2002 Sb. m. s. , kterým se
doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb. a č. 93/2000 Sb. m. s.
o vyhlášení a přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající
se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích
a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

***

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
§ 99
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(1) Žádost o doklad obsahuje písemné zdůvodnění výkonu citlivé činnosti potvrzené
odpovědnou osobou.
(2) K žádosti podle odstavce 1 fyzická osoba přiloží
a) vyplněný dotazník v listinné i elektronické podobě,
b) prohlášení k osobnostní způsobilosti,
c) originály písemností nebo jejich ověřené kopie dosvědčující správnost údajů uvedených
v dotazníku,
d) prohlášení o způsobilosti k právním úkonům,
e) výpis z evidence Rejstříku trestů 11) nebo obdobnou písemnost státu, jehož je cizinec
státním občanem, jakož i států, v nichž cizinec pobýval v posledních 2 letech nepřetržitě po
dobu delší než 6 měsíců, ne starší než 3 měsíce, a
e) je-li cizincem, doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů 11) státu, jehož je
státním občanem, jakož i států, v nichž pobývala v posledních 2 letech nepřetržitě po
dobu delší než 6 měsíců, ne starší než 3 měsíce, a
f) jednu fotografii o rozměrech 35 x 45 mm odpovídající současné podobě fyzické osoby,
zobrazující ji v čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13
mm, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých, v občanském oděvu a bez pokrývky
hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém
případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím
identifikaci fyzické osoby.
(3) Přílohy podle odstavce 2 se považují za součást žádosti o doklad.
(4) Má-li fyzická osoba vykonávat citlivou činnost i bezprostředně po skončení doby
platnosti dokladu, je povinna požádat Úřad o vydání nového dokladu nejméně 3 měsíce před
skončením platnosti dokladu dosavadního.
(5) Žádost podle odstavce 4 musí splňovat náležitosti podle odstavce 1 a musí k ní být
přiloženy přílohy podle odstavce 2. V dotazníku se údaje vyplní v rozsahu stanoveném
prováděcím právním předpisem. Písemnosti podle odstavce 2 písm. c) se k žádosti přiloží
pouze v případě, došlo-li v průběhu platnosti dokladu ke změnám údajů, které tyto písemnosti
obsahují.
(6) Požádá-li fyzická osoba podle odstavce 4 o vydání nového dokladu, zjišťují se
podmínky pro vydání nového dokladu zpětně nejméně za dobu, která uplynula od vydání
dokladu dosavadního.
(7) Za účelem doložení bezúhonnosti si Úřad vyžádá podle zvláštního právního
předpisu11) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu
z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
____________________
11)
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb.
§ 138
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(1) Úřad je při plnění úkolů podle tohoto zákona oprávněn
a) zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů podle tohoto zákona,
b) vést evidenci porušení ochrany utajovaných informací, evidenci bezpečnostních ředitelů,
evidenci fyzických osob a podnikatelů, kteří mají přístup k utajovaným informacím,
s výjimkou příslušníků a zaměstnanců zpravodajských služeb a vybraných policistů, evidenci
fyzických osob, které jsou držiteli dokladu, evidenci pracovníků kryptografické ochrany,
kurýrů kryptografického materiálu a evidenci fyzických osob, které jsou držiteli osvědčení
o zvláštní odborné způsobilosti,
c) vést certifikační spis informačního systému, kryptografického prostředku, kryptografického
pracoviště a stínící komory,
d) požadovat bezplatně poskytnutí informace u orgánu státu, právnické osoby nebo
podnikající fyzické osoby a tyto informace využívat a evidovat,
e) pro účely řízení požadovat od policie a zpravodajských služeb informace získané postupy
podle zvláštního právního předpisu43),
f) vyžadovat opis z evidence Rejstříku trestů11); žádost o vydání opisu
z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,
g) nahlížet do trestních spisů,
h) poskytovat v nezbytném rozsahu orgánu státu, právnické osobě nebo podnikající fyzické
osobě potřebné osobní údaje vztahující se k vyžádané informaci,
i) uzavírat smlouvu s orgánem státu nebo podnikatelem k provádění dílčích úloh při
certifikaci technických prostředků, informačních systémů, kryptografických prostředků,
kryptografického pracoviště, stínících komor, k provádění školení zvláštní odborné
způsobilosti pracovníků kryptografické ochrany a zjišťování možnosti výskytu
kompromitujícího elektromagnetického vyzařování tam, kde se utajované informace budou
vyskytovat, a provádět výrobu kryptografických prostředků,
j) uchovávat ve svých informačních systémech údaje získané v rámci plnění úkolů podle
tohoto zákona a
k) při provádění bezpečnostního řízení spolupracovat s úřadem cizí moci, který má
v působnosti ochranu utajovaných informací, zejména vyžadovat informace k účastníku
řízení.
(2) Úřad je povinen poskytovat zpravodajským službám a Ministerstvu vnitra
jedenkrát měsíčně přehled vydaných osvědčení fyzických osob, dokladů a dále přehled
fyzických osob, kterým nebylo osvědčení fyzické osoby nebo doklad vydány, a osob, kterým
byla zrušena platnost osvědčení fyzické osoby nebo dokladu.
____________________
11)
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb.
43)
Zákon č. 153/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 283/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

§ 140
Zpravodajské služby
(1) Zpravodajské služby
a) rozhodují o žádosti fyzické osoby u svých příslušníků, zaměstnanců a uchazečů o přijetí do
služebního nebo pracovního poměru a o zrušení platnosti osvědčení této fyzické osoby,
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b) na základě písemné žádosti Úřadu v rámci své působnosti provádějí úkony v řízení podle
tohoto zákona.
(2) Zpravodajské služby mají při rozhodování podle odstavce 1 postavení Úřadu
a odpovědná osoba zpravodajské služby postavení ředitele Úřadu. Příslušnost k úkonům se
řídí podle § 5 zákona č. 153/1994 Sb. , o zpravodajských službách České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
(3) Zpravodajské služby jsou při plnění úkolů podle tohoto zákona povinny oznámit
neprodleně Úřadu, zjistí-li okolnosti nasvědčující tomu, že držitel osvědčení fyzické osoby,
držitel osvědčení podnikatele nebo dokladu přestal splňovat podmínky pro jejich vydání,
neohrozí-li to zájem sledovaný zpravodajskou službou.
(4) Zpravodajské služby jsou při plnění úkolů podle tohoto zákona oprávněny
a) používat prostředky k získávání informací podle zvláštních právních předpisů44),
b) využívat údaje ze svých evidencí a údaje z evidencí poskytnutých Úřadem,
c) požadovat a využívat údaje z evidencí a materiálů vzniklých z činnosti bezpečnostních
a vojenských orgánů československého státu,
d) zpracovávat osobní údaje,
e) vést evidence,
f) požadovat bezúplatně informace u orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické
osoby a využívat je,
g) vyžadovat opis a výpis z evidence Rejstříku trestů11); žádost o vydání opisu nebo
výpisu z evidence Rejstříku trestů a opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů se
předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,
h) uchovávat v informačních systémech údaje získané v rámci plnění úkolů podle tohoto
zákona,
i) provádět opatření k evidenční ochraně osobních údajů fyzické osoby a
j) využívat údaje z evidence osob, kterým byl umožněn přístup k utajovaným informacím
podle § 58 odst. 4.
(5) Ředitel zpravodajské služby vydává souhlas podle § 59 odst. 3.
____________________
11)
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb.
44)
Zákon č. 153/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 154/1994 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

§ 141
Ministerstvo vnitra a policie
(1) Ministerstvo vnitra rozhoduje o žádosti fyzické osoby a o zrušení platnosti
osvědčení fyzické osoby u příslušníků policie vybraných v zájmu plnění závažných úkolů
policie ministrem vnitra.
(2) Ministerstvo vnitra má při rozhodování podle odstavce 1 postavení Úřadu a ministr
vnitra postavení ředitele Úřadu.
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(3) Ministerstvo vnitra je při plnění úkolů podle tohoto zákona dále povinno
a) oznámit neprodleně Úřadu, pokud zjistí okolnosti nasvědčující tomu, že držitel osvědčení
fyzické osoby, držitel osvědčení podnikatele nebo dokladu přestal splňovat podmínky pro
jejich vydání, a
b) provádět na žádost Úřadu opatření k evidenční ochraně osobních údajů držitele osvědčení
fyzické osoby nebo jeho manželky, dítěte a rodičů.
(4) Při plnění úkolů podle odstavců 1 až 3 je Ministerstvo vnitra oprávněno
a) využívat údaje ze svých evidencí a údaje poskytnuté Úřadem z jeho evidencí,
b) zpracovávat osobní údaje,
c) vést evidence,
d) požadovat bezúplatně informace u orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické
osoby a využívat je,
e) vyžadovat stanovisko policie k bezpečnostní spolehlivosti vybraného příslušníka policie,
f) vyžadovat opis a výpis z evidence Rejstříku trestů 11); žádost o vydání opisu nebo
výpisu z evidence Rejstříku trestů a opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů se
předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Policie se podílí v rámci své působnosti podle zvláštního právního předpisu 30) na
plnění úkolů Ministerstva vnitra podle odstavce 1; na základě písemné žádosti Úřadu v rámci
své působnosti provádí též úkony v řízení.
(6) Policie je při plnění úkolů podle tohoto zákona oprávněna využívat údaje
z evidence osob, kterým byl umožněn přístup k utajovaným informacím podle § 58 odst. 4.
(7) Ministr vnitra vydává souhlas podle § 59 odst. 3.
____________________
11)
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb.
30)
Například zákon č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 137/2001 Sb.
***

Změna zákona o České národní bance
§ 44
(1) Česká národní banka vykonává dohled nad
a) bankami, pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi
elektronických peněz, pobočkami zahraničních institucí elektronických peněz a jinými
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osobami, které vydávají elektronické peníze, podle zvláštních právních předpisů9a) a nad
bezpečným fungováním bankovního systému,
b) obchodníky s cennými papíry, emitenty cenných papírů, centrálním depozitářem, jinými
osobami vedoucími evidenci investičních nástrojů, investičními společnostmi, investičními
fondy, provozovateli vypořádacích systémů, organizátory trhů s investičními nástroji
a dalšími osobami, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpisy upravující oblast podnikání na
kapitálovém trhu9b),
c) pojišťovnami, zajišťovnami, penzijními fondy a dalšími osobami působícími v oblasti
pojišťovnictví a penzijního připojištění podle zvláštních právních předpisů9c),
d) bezpečným, spolehlivým a efektivním fungováním platebních systémů podle zvláštního
právního předpisu9d) ,
e) činností jiných osob, které mají povolení podle zvláštních právních předpisů9e).
(2) Dohled zahrnuje
a) rozhodování o žádostech o udělení licencí, povolení a předchozích souhlasů podle
zvláštních právních předpisů,
b) kontrolu dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními,
c) kontrolu dodržování zákonů, jestliže je k této kontrole Česká národní banka tímto zákonem
nebo zvláštními právními předpisy zmocněna, a kontrolu dodržování vyhlášek a opatření
vydaných Českou národní bankou,
d) získávání informací potřebných pro výkon dohledu podle zvláštních právních předpisů
a jejich vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti,
e) ukládání opatření k nápravě a sankcí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních
předpisů,
f) řízení o správních deliktech a přestupcích.
(3) Česká národní banka vykonává nad osobami uvedenými v odstavci 1 též dohled na
konsolidovaném základě nebo ve skupině a doplňkový dohled nad těmito osobami ve
finančních konglomerátech v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy9f).
____________________
9a)
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb.,
o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, část třetí zákona č.
124/2002 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.
9b)
§ 3 písm. a) zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9c)
Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1994
Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných
událostí.
9d)
Část čtvrtá zákona č. 124/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9e)
Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
9f)
Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními
družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve
finančních konglomerátech a o změně dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech),
zákon č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
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§ 44a
(1) Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním povinností stanovených
občanským zákoníkem pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku, a to
osobami uvedenými v § 44 odst. 1, s výjimkou osob, které vydávají elektronické peníze na
základě povolení podle zvláštního právního předpisu 9g) .
(2) V případě přeshraniční spolupráce Česká národní banka vykonává dohled podle
odstavce 1 a postupuje přitom podle příslušného předpisu Evropských společenství 9h) .
(3) Zjistí-li Česká národní banka porušení nebo má-li důvodné podezření, že může
dojít k porušení společného zájmu spotřebitelů 9i) osobou, nad kterou vykonává dohled podle
odstavce 1, a která se dopustila protiprávního jednání na území členského státu Evropských
společenství nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, zakáže této osobě
pokračovat v protiprávním jednání.
9g) § 19 zákona č. 124/2002 Sb. , o převodech peněžních prostředků, elektronických
platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona
č. 62/2006 Sb.
-----------------------9h) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi
vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele
(nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).
9i) Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci
mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů
spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 9g se označuje jako poznámka pod čarou č. 9j, a to včetně odkazu
na poznámku pod čarou.
2. V § 48 odst. 3 se slovo "uzávěrka" nahrazuje slovem "závěrka".

§ 44b
Za účelem doložení bezúhonnosti či důvěryhodnosti účastníka správního řízení,
které Česká národní banka vede, si vyžádá podle zvláštního právního předpisu 9j) výpis
z evidence Rejstříku trestů a v případech stanovených zvláštním právním předpisem9k)
opis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku
trestů a výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě,
a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
-------------9j) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
9k) § 2a odst. 13 zákona č. 87/1995 Sb. a § 4 odst. 7 zákona č. 21/1992 Sb.
§ 45
(1) Při výkonu dohledu a doplňkového dohledu nad bankami a jinými osobami ve
finančních konglomerátech v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem 9g) 9i)
formou kontroly na místě se vztahy mezi Českou národní bankou a kontrolovanými osobami
řídí základními pravidly kontrolní činnosti, stanovenými zvláštním zákonem10) pro orgány
státní správy s výjimkou ustanovení o spolupráci v oblasti kontroly.11)
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(2) Zaměstnanec České národní banky nesmí vykonávat dohled formou kontroly na
místě v případech, kdy je osobou blízkou 11a) vůči kontrolované osobě nebo osobě, která má
v kontrolované osobě postavení, které by mohlo ovlivnit jeho činnost.
____________________
9b)

§ 3 písm. a) zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9g) 9i)
Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními
družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve
finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních
konglomerátech).
10)
Část třetí zákona České národní rady č. 552/1991 Sb. , o státní kontrole.
11)
§ 21 až 23 zákona č. 552/1991 Sb.
11a)
§ 116 občanského zákoníku .
***
Změna zákona o insolvenčních správcích
§4
Návrh fyzické osoby
(1) Návrh fyzické osoby na vydání povolení musí obsahovat
a) její jméno, popřípadě jména a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo,
datum narození,
b) označení adresy, která má být jejím sídlem.
(2) K návrhu podle odstavce 1 musí být připojen
a) doklad prokazující splnění podmínky vzdělání podle § 6 odst. 1 písm. b),
b) doklad o složení zkoušky insolvenčního správce nebo rozdílové zkoušky insolvenčního
správce,
c) výpis z Rejstříku trestů nebo obdobný doklad vydaný státy, v nichž se v posledních třech
letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů; při uznávání
dokladu, který vydal příslušný orgán jiného členského státu, se postupuje podle zvláštního
zákona 4) .
c) doklad o splnění podmínky bezúhonnosti odpovídající výpisu z Rejstříku trestů nebo
obdobné evidence vydaný státy, v nichž se v posledních třech letech zdržovala
nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů; při uznávání dokladu, který
vydal příslušný orgán jiného členského státu, se postupuje podle zvláštního právního
předpisu4) .
(3) Advokát, daňový poradce nebo auditor k návrhu připojí potvrzení příslušné
komory o tom, že je zapsán v seznamu advokátů, seznamu daňových poradců, seznamu
auditorů; notář připojí doklad o tom, že byl jmenován notářem.
(4) K návrhu fyzické osoby na vydání zvláštního povolení musí být dále přiložen
doklad o složení zvláštní zkoušky insolvenčního správce.
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§5
Návrh veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti
(1) Návrh veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti na vydání
povolení musí obsahovat
a) obchodní firmu,
b) sídlo,
c) identifikační číslo,
d) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození
a trvalý pobyt společníka fyzické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem
statutárního orgánu, jejímž prostřednictvím bude vykonávat činnost insolvenčního správce
(dále jen "ohlášený společník").
(2) K návrhu podle odstavce 1 musí být připojeno prohlášení ohlášeného společníka,
že bude nadále vykonávat činnost insolvenčního správce pouze v rámci veřejné obchodní
společnosti nebo zahraniční společnosti; podpis ohlášeného společníka musí být úředně
ověřen.
(3) K návrhu veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti na vydání
zvláštního povolení musí být dále připojen doklad o tom, že její ohlášený společník složil
zvláštní zkoušku insolvenčního správce.
§6
Povolení a zvláštní povolení fyzické osoby
(1) Na návrh vydá Ministerstvo spravedlnosti (dále jen "ministerstvo") povolení
fyzické osobě, která
a) má plnou způsobilost k právním úkonům,
b) na vysoké škole v členském státě získala nebo jí bylo členským státem uznáno
vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu,
c) složila zkoušku insolvenčního správce nebo rozdílovou zkoušku insolvenčního správce,
d) je bezúhonná,
e) uhradila ministerstvu správní poplatek k zápisu do seznamu ve výši 5 000 Kč a
f) uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla
vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce podle zákona upravujícího
úpadek a způsoby jeho řešení nebo s činností zaměstnanců insolvenčního správce při výkonu
funkce pro celou dobu trvání této funkce 1) (dále jen "smlouva o pojištění odpovědnosti za
škodu").
(2) Na návrh vydá ministerstvo zvláštní povolení fyzické osobě, která
a) splňuje podmínky podle odstavce 1 a
b) vykonala zvláštní zkoušku insolvenčního správce.
(3) Podmínka podle odstavce 1 písm. b) a c) a odstavce 2 písm. b) je splněna, pokud
fyzické osobě byla ministerstvem uznána odborná kvalifikace podle zvláštního právního
předpisu 3) .
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(4) Zvláštní povolení fyzické osobě může vydat ministerstvo za podmínek odstavce
2 pouze v případě, že ode dne vykonání zvláštní zkoušky insolvenčního správce neuplynulo
více než 5 let.
(5) Za účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby si ministerstvo vyžádá dle
zvláštního právního předpisu4a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání
výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě , a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
____________________
4a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
§7
Bezúhonnost
Podmínku bezúhonnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) nesplňuje fyzická osoba,
a) která byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem
funkce insolvenčního správce, nebo jiný úmyslný trestný čin proti hospodářské kázni,
b) které insolvenční soud v posledních pěti letech před podáním návrhu zamítl žádost
o prominutí zbytku jejích dluhů,
c) jestliže probíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší její úpadek nebo hrozící úpadek,
d) která byla v posledních 3 letech statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu
právnické osoby, jestliže probíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící
úpadek této právnické osoby,
e) pro kterou dosud trvá překážka výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního
orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem, nebo
f) které bylo v posledních pěti letech před podáním návrhu zrušeno povolení postupem podle
§ 13 odst. 2.
§8
Vydání povolení a zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti
(1) Na návrh vydá ministerstvo povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční
společnosti,
a) která má ohlášeného společníka,
b) jejíž ohlášený společník učinil prohlášení podle § 5 odst. 2 a
c) která uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu.
(2) Na návrh vydá ministerstvo zvláštní povolení veřejné obchodní společnosti nebo
zahraniční společnosti,
a) která splňuje podmínky podle odstavce 1 a
b) jestliže bylo jejímu ohlášenému společníkovi vydáno odpovídající zvláštní povolení podle
§ 6 odst. 2 nebo mu byla uznána odborná způsobilost podle zvláštního právního předpisu 3) .
____________________
1)

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
§ 316 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb.
4)
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.***
3)
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